o aumento no título muitas vezes não é observado
se o abortamento ocorrer algumas semanas após a
infecção. A interpretação dos dados sorológicos é mais
confiável quando dados microbiológicos, histológicos
e citológicos são também levados em consideração no
diagnóstico.

Materiais a serem coletados e
encaminhados ao laboratório:
• Órgãos fetais: Estômago intacto e conteúdo estomacal,
pedaço de esôfago e duodeno, fígado, pulmão, rins,
baço, glândulas adrenais. Os órgãos fetais como
fígado, pulmão, rins, baço e glândulas adrenais devem
também ser encaminhados ao laboratório fixados em
formol a 10% para avaliação histológica.
• Placenta: Deve ser encaminhado um pedaço grande
de placenta. O isolamento do agente infeccioso na
placenta associado às alterações histológicas pode
levar a conclusão em casos de abortamento bacteriano
e micótico.
• Fluídos Uterinos: Swabs uterinos podem ser coletados
de éguas que abortaram para realização de cultura e
antibiograma.
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programa sanitário é peça fundamental
na prevenção de abortamentos em uma
propriedade.

O abortamento em éguas é fonte de sérios
prejuízos econômicos, sendo a sua taxa
em criações nesta espécie estimada entre
5 a 15%. O tema abortamento em equinos
tem sido bastante revisado, o que é uma
evidência de que este problema apresentase de forma constante em propriedades
ao redor do mundo. Segundo PRICKETT
(1970), o abortamento e a mortalidade
perinatal apresentam expressivas perdas
econômicas devido ao elevado valor
comercial dos potros.

MORTE EMBRIONÁRIA PRECOCE
A morte embrionária pode ocorrer entre o
momento da fertilização até quarenta dias
após, sendo uma das mais importantes
causas de redução de fertilidade em
éguas. Segundo Duarte et al. (2002),
o período de maior susceptibilidade
relacionado à perda embrionária precoce
se dá entre a segunda e a terceira semana
de gestação (período de reconhecimento
materno da gestação). Quando a morte
embrionária
acontece
antes
desse
período, ocorre o retorno ao cio dentro
da ciclicidade normal da égua. Já a perda
embrionária após esse período crítico,
pode resultar em persistência do corpo
lúteo e consequente prolongamento do
intervalo entre estros. De qualquer forma,
os prejuízos são grandes. As perdas
embrionárias estão estimadas em 5% em
fêmeas consideradas férteis, podendo
chegar a 70% em éguas menos férteis
(Smith, 1996). O diagnóstico de perda
embrionária pode ser realizado através de
palpação retal e exames ultrasonográficos.
Segundo Ginther et al. (1986) e Chevalier
& Palmer (1982), também citados por
Ferraz & Vicente (1982), a ausência da
vesícula embrionária ou alterações na sua

O abortamento refere-se à perda da
gestação após a completa organogênese
fetal. Em equinos, a perda da gestação é
mais frequente no início do que no final
da gestação. A perda gestacional ocorre
em 55% dos casos próximo ao 39º dia
de gestação. Após o 75º dia de gestação
há uma diminuição na taxa de perda
gestacional em equinos. Algumas éguas
parecem ser predispostas à ocorrência de
abortamentos, adicionalmente, os índices
de perda gestacional tendem a aumentar
gradualmente com a idade, sendo mais
frequente quando as fêmeas excedem os
12 anos de idade.
Muitos fatores genéticos, maternos,
ambientais e infecciosos podem contribuir
para a perda da gestação durante
períodos críticos do desenvolvimento
fetal. Sendo assim, a instituição de um
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A Pneumabort K +1b da Zoetis contém os subtipos 1p
e 1b do EHV1, ambos isolados e considerados como
os principais causadores de abortamento em equinos.
É importante salientar que a vacina é aprovada pelo
USDA (Ministério da Agricultura dos Estados Unidos)
com rigorosos teste de controle de eficácia e segurança
e que possui o adjuvante de imunidade exclusivo
na sua formulação, O MetaStim® que induz melhor
resposta imune e minimiza as reações vacinais, quando
comparados com outros adjuvantes convencionais, como
o hidróxido de alumínio.

• Soro Fetal: O soro fetal (se possível), e fluído peritoneal
e torácico podem ser submetidos a exames sorológicos.
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Das causas infecciosas, o herpesvírus é considerado
uma das mais comuns. Dessa forma, quando a principal
suspeita é uma doença infecciosa, o envio de material
para laboratórios especializados torna-se indispensável.
Segundo a OIE, a identificação do agente ainda é a
forma mais precisa de diagnóstico. O isolamento viral
é realizado em amostras de “swabs” nasofaríngeos
(coletados no pico febril da infecção respiratória dos
animais), do fígado, pulmão, baço ou timo de fetos
abortados ou potros. Além do isolamento viral, pode ser
feita a imunofluorescência direta a partir dos tecidos do
feto abortado, sendo um exame de alta especificidade
e acurácia. Outras alternativas são a realização do
ELISA e PCR, para a detecção do material genético
viral. O exame histopatológico dos tecidos coletados
pode auxiliar na detecção de corpúsculos de inclusão
intranucleares característicos dos herpesvírus, mas não
é patognomônico. Portanto, a confirmação deve sempre
ser feita pelo diagnóstico do agente viral.
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forma (como diminuição do diâmetro e irregularidades
no contorno) são indícios de perda precoce do concepto.

e possuem titulações para o protozoário. Entretanto, éguas
com títulos baixos (1:50) tanto na técnica de soroaglutinação
como na de imunofluorescência indireta podem parir potros
saudáveis com títulos pré-colostrais. Os estudos referentes
ao diagnóstico e diferenciação dos parasitas N. caninum
e N. hughesi são necessários para que se conheçam as
consequências da infecção por estes parasitas e para que
possa ser feita a avaliação dos reais impactos na saúde
equina, propiciando também a descoberta de novas formas
de tratamento e controle das doenças neurológicas e
neonatais. (Locatelli-Dittrich, 2006).

Dentre os fatores mais importantes responsáveis pela
morte embrionária podemos citar a idade da égua,
estresse, o subdesenvolvimento do aparelho reprodutor e
problemas genéticos (Smith, 1996). Outros fatores como
desequilíbrios hormonais (deficiência de progesterona),
falha no reconhecimento materno-fetal, má-nutrição
(ingestão de proteínas de baixa qualidade), local de
fixação da vesícula embrionária, agentes infecciosos,
clima, toxemias e ainda administração de alguns
medicamentos, também podem levar à morte embrionária.
De acordo com Ball (1988), citado por Ferraz & Vicente
(2006), características do próprio embrião também
podem ser responsáveis pela sua inviabilidade. A idade
também é um fator intrínseco importante. Baker et al.
(1991) verificaram que a taxa de parição das éguas
diminui com o avanço da idade. Losinno et al. (2003)
evidenciaram aumento na taxa de oócitos degenerados
em éguas acima de 18 anos de idade levando a um
atraso no desenvolvimento embrionário e comprometendo
a viabilidade do embrião.

Os principais agentes bacterianos encontrados foram
Streptococcus spp beta hemolítico, Leptospira interrogans,
Rhodococcus equi, Staphylococcus aureus, Salmonella
spp, Listeria monocytogenes, Klebsiella oxytoca. Em
concordância com Genovez et al. (1995), de acordo
com Smith (1996), abortamentos bacterianos e fúngicos
são normalmente causados por infecções ascendentes,
iniciadas após montas naturais e por dilatação da cérvix
durante o estro. Essas bactérias causam consequente
retenção de placenta, metrite e infecção fetal.

A endometrite é considerada uma causa muito importante
de perdas embrionárias precoces, alguns autores
defendem que essa perda ocorre devido à luteólise imatura
induzida pela irritação endometrial (Papa et al., 1998).
Por outro lado, de acordo com Malschitzky et al., (2007),
outro fator responsável pela endometrite em éguas, é a
deficiência na eliminação do processo inflamatório e
de partículas infectantes. Essas éguas apresentam uma
contratilidade pós-cobertura diferente do normal, a cérvix
apresenta-se fechada e a contratilidade miometrial passa
a apresentar longos períodos de contração com baixa
amplitude.

De acordo com Bernard (1993) e Pescador et al. (2004),
a Leptospirose também é uma doença caracterizada
como importante causadora de abortamento em equinos.
A infecção pode ocorrer sem que os animais apresentem
qualquer sintoma, somente o abortamento. Muitos
cavalos tornam-se portadores sadios e podem contaminar
outros animais da tropa, principalmente pela eliminação
da leptospira através da urina, que pode permanecer
no ambiente durante alguns anos. A prevenção deve ser
feita com a vacinação, controle de roedores e animais
silvestres além de evitar o acesso dos cavalos a locais
alagados e úmidos que dão condições de sobrevivência
ao agente no meio ambiente.

ABORTAMENTO

Equina. Abortamentos causados por EHV–1 normalmente
ocorrem do 7º ao 10º mês de prenhez e são responsáveis
por 10 a 15% de todos os abortamentos diagnosticados
(Smith, 1996). Segundo Allen (2002), éguas prenhes de
fetos que foram infectados abortam rapidamente sem
sinais premonitórios, ou seja, são clinicamente normais.
Os fetos infectados tardiamente durante a gestação
podem chegar a nascer vivos, porém apresentam-se
fracos, apáticos, letárgicos, febris, com significativa
leucopenia, hipóxia e problemas respiratórios severos.
Em estudo realizado por Lara, et al. (2003) no estado de
São Paulo, observou prevalência de 33,4% (220 de 659
animais testados) para o EHV-1 examinados pela prova
de soroneutralização, indicando a forte presença do
vírus nessa região. De acordo com Ostlund et al (1991),
o herpesvírus pode ser transmitido por aerossóis ou pelo
contato direto com fetos abortados e restos placentários.
A ocorrência anual da doença respiratória em equinos
sugere a existência de infecção latente, demonstrando
que há portadores sadios no plantel. Situações que
causam estresse provocam o reaparecimenro da
viremia e consequente eliminação viral. Em éguas que
apresentaram a forma respiratória (Rinopneumonite), os
abortamentos podem ocorrer na forma de surto em até
90 dias após a infecção ou reativação. Segundo Allen et
al. (1985), uma nova variante do EHV-1, o subtipo 1b,
foi descrita em 1972. Nesse estudo, durante 24 anos em
Kentucky nos EUA, aproximadamente 12.000 éguas PSI
de 300 propriedades foram estudadas. O DNA do EHV-1
isolado de 317 amostras foi analisado e, desde 1982,

No caso da Toxoplasmose, de acordo com Naves et
al. (2005), a sua importância deve-se ao fato de ser
considerada uma zoonose de extrema importância
e distribuição mundial. Causada pelo protozoário
Toxoplasma gondii, acarreta perdas por causar
abortamento, nascimentos de fetos de baixa viabilidade,
encefalopatias e cegueira. O agente parasita seu
hospedeiro sem causar sinais clínicos, porém é capaz
de causar uma doença severa, principalmente quando
na sua forma congênita (Dubey, 1993). Particularmente
em equinos, a toxoplasmose está associada a distúrbios
nervosos, sendo observados também sinais oculares
clássicos.

Abortamento por Vírus:
Atualmente, uma das principais causas de abortamento em
éguas é a infecção por Herpes Vírus Equino tipo 1 (EHV-1).
O agente infeccioso é o causador da Rinopneumonite Viral

o sub-tipo 1b tem sido responsável por mais da metade
dos abortamentos por EHV-1. Outro estudo realizado por
Martinez et al. (2006), na Argentina, relata a presença
do sub-tipo 1b. Nesse estudo, 69 cepas foram isoladas
entre 1979 e a primeira metade de 2004, e desde 1996
detectou-se a presença do sub-tipo 1b. Estudo realizado
por Carvalho et al. (2005) realizou análise de dados
moleculares de isolados brasileiros de EHV-1. Os dados
levantados com o sequenciamento de amostras de EHV- 1
de origens geográficas distintas (Brasil, Europa e América
do Norte) não mostraram divergências genéticas entre os
isolados.

O abortamento também pode ocorrer devido à infecção
por protozoários, como Neospora spp. e Toxoplasma
gondii. Além do abortamento, mortalidade neonatal,
doenças neurológicas e viscerais podem ser causadas por
esses protozoários, em equinos. De acordo com LocatelliDittrich (2006), a prevalência desses parasitas não são
adequadamente investigadas nos sistemas de criação do
país, tendo como possível explicação a não inclusão dos
protozoários no diagnóstico. Casos de neosporose foram
detectados em fetos abortados, em potros infectados
congenitamente, com lesões oculares e cegueira, e em
animais entre 10 e 20 anos de idade. Os resultados dos
estudos realizados por Locatelli-Dittrich (2006), indicam
que os animais do Brasil são expostos ao Neospora spp.

Segundo Smith (1996), abortamento refere-se à
interrupção da gestação após a formação completa do
feto, por volta do 40° dia pós–ovulação. Assim, como
nas perdas embrionárias, muitos fatores podem causar
o abortamento. Segundo Genovez et al. (1995), em
um levantamento realizado entre 1985 e 1995, dos
106 fetos examinados, 19,8% apresentaram isolamento
positivo de alguma bactéria oportunista e patogênica. Tais
diagnósticos se deram em cultura pura ou preponderante.
A infecção geralmente ocorre por via hematógena ou por
via ascendente (vaginal), ocorrendo a partir do terceiro
mês de gestação.
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DIAGNÓSTICO
Segundo Smith (1996), aproximadamente 51 causas
de aborto dentre as infecciosas e não infecciosas são
passíveis de ocorrer (Tabela 1).

A Arterite Viral Equina é outra doença causadora de
abortamento que vem se destacando, prova disso são
Tabela 1 - Classificação de perda gestacional em equinos
Causas comuns

Causas menos comuns

Causas incomuns

Endometrite crônica

Endotoxemia

Ehrlichia risticii (febre de potomac)

Defeitos embrionários

Leptospirose

Aderências endometriais

Fibrose endometrial

Anormalidade do cordão umbilical

Metrite contagiosa equina

Placentite bacteriana

Anormalidades fetais

Cistos uterinos

Placentite fúngica

Estresse da mãe e outras doenças debilitantes

Hiperlipemia

Gestação gemelar

Anormalidades cromossômicas

Linfossarcoma

Herpesvírus equino tipo 1

Toxicidade fetal

Síndrome da diarréia fetal

Arterite viral equina

Brucelose

Anemia infecciosa equina

Mycobaterium

Torsão uterina

Corynebacterium pseudoterculoses

Fatores endócrinos

Rhodococcus equi

Má-nutrição

Mycoplasma spp.

Indução farmacológica

Coccidioidomycose

Descolamento prematuro da placenta

Histoplasmose

Asfixia fetal

Babesiose

Abortamento por Protozoários:

Abortamento por Bactérias:

os estudos de soroprevalência no Brasil que revelaram
18,2% de prevalência no Estado de São Paulo (LARA
et al., 2002), 2,9% na cidade de Curitiba (LARA et al.,
2003), 0% em cavalos criados no município de Uruará
no Pará (RICHTZENHAIN et al., 2002), 0% em cavalos
de carroceiros da região de Curitiba (LARA et al., 2006),
2,2% no Estado do Rio Grande do Sul (DIEL et al., 2006),
0,8% no Estado de Minas Gerais (BELLO et al., 2007).

Deficiência de vitamina A
Deficiência de iodo
Tumores das células da teca
Criptococose
Salmonella abortus equi
Bibliografia: Large Animal Internal Medicine, 1996.
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