
Introdução

Para raças como o Puro Sangue In-
glês (PSI) e Quarto de Milha (QM) a
estação de monta já se encerrou; para
outras como Mangalarga Marchador,
Crioulo, Lusitano, etc ela caminha para
o final. Nesta fase estamos avaliando
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RESUMO

O aborto em éguas, como em qual-
quer espécie, representa uma perda eco-
nômica e é motivo de frustração para
veterinários e criadores. Na égua por
muitas vezes não é possível determinar
a etiologia do aborto. Entre as causas
envolvidas temos as de origem infecci-
osa e outras não infecciosas. Abortos
de origem infecciosa também podem
ser contagiosos como os causados por
herpesvírus. Neste artigo procuramos
discutir as principais etiologias do abor-
to em éguas e as maneiras de prevenir
sua ocorrência.

Unitermos: aborto, égua, leptospirose,
herpesvírus.

ABSTRACT

The abortion in mares, as in any spe-
cies, represent an economic lost and is
a frustration reason to veterinaries and
breeders. In mares for many times is not
possible to determine the abortion eti-
ology. Among the involved reasons we
have the infection origin abortion and
others not infectious. The infective abor-
tion can be also contagious as caused
by herpesvirus. In this article was dis-
cussed the main abortion etiologies in
mares and the forms to prevent its oc-
currence.

Keywords: abortion, mare, leptospiro-
sis, herpesvirus.
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(Abortion in mares)

os resultados da temporada principal-
mente através do índice de éguas pre-
nhes. Por outro lado começamos a nos
preocupar e a tomar medidas preventi-
vas contra a ocorrência de abortos.

O aborto por definição consiste na
perda da prenhez após a organogênese
esteja completa, ou seja, a partir dos 50
dias de gestação. A ocorrência de aborto
em éguas é estimada entre 8 e 15%. A
morte do feto pode resultar em aborto
ou sua retenção no interior do útero com
subseqüente maceração ou mumifica-
ção. A mumificação é relativamente rara
em éguas, podendo ocorrer quando há
prenhez gemelar com morte precoce de
um dos fetos. Este feto mumificado ge-
ralmente é eliminado por ocasião do par-
to ou eventual aborto.

Diagnóstico

O aborto em éguas pode ser classi-
ficado conforme a causa, no entanto em
cerca de 50% das vezes um diagnósti-
co definitivo do agente causal não é al-
cançado. Esta dificuldade de se obter o
diagnóstico deve-se a complexidade do
aborto em si. A interrupção da gesta-

ção poderá se dar por doenças ou fa-
lhas envolvendo a placenta, a mãe ou o
feto, individual ou simultaneamente. Na
tentativa de se obter o diagnóstico, pre-
cisamos colher informações da égua, da
placenta e do feto.

Devemos inicialmente formular ana-
mnese detalhada, incluindo histórico re-
produtivo da égua, manejo vacinal do re-
banho, trânsito de animais, ocorrência
de doenças, potenciais causas de stress
materno, possível acesso a toxinas, ma-
nejo nutricional, etc.

O segundo passo seria realizar exa-
me clínico detalhado da égua com aten-
ção especial ao aparelho reprodutivo, o
que envolve palpação e ultra-sonogra-
fia. Sorologia pareada, com coleta de
sangue com intervalo de 2 semanas pode
demonstrar se houve contato recente
com um agente causador de aborto.

O feto e a placenta deverão ser exa-
minados minuciosamente. Algumas le-
sões na placenta, principalmente na re-
gião da estrela cervical podem eviden-
ciar uma placentite. Um feto ictérico em
processo de autólise pode ser indicativo
de Leptospirose. Pequenas áreas de ne-
crose no fígado levam a suspeitar de
Herpesvirus.

Na tentativa de isolar o agente, frag-
mentos do feto como fígado, pulmão,
rins conteúdo estomacal, e da placenta
devem ser refrigerados e enviados para
laboratório. Fragmentos dos mesmos ór-
gãos também poderão ser fixados em
formalina 10% para exame histopatoló-
gico.

Geralmente o aborto na égua é clas-



delas deverá ser eliminada. Se as vesí-
culas estiverem no mesmo corno pode-
rá ser feita opção de esperar que uma
delas involua ou poderemos interrom-
per a gestação com a utilização de lute-
olíticos. O momento da estação de mon-
ta pode ser determinante para escolha
do procedimento a ser adotado. Se esti-
vermos no final da estação e não hou-
ver mais tempo para uma nova cober-
tura poderemos esperar. Se for no iní-
cio a interrupção da prenhez pode ser a
melhor escolha.

Quando se fizer a opção pelo esma-

gamento de uma das vesículas, este de-
verá ser realizado com o mínimo de ma-
nipulação possível. A adoção de antiin-
flamatórios pode ser benéfica.

Outras causas não infecciosas de
aborto em éguas são verificadas, entre
elas as anormalidades placentárias são
particularmente importantes em éguas
mais velhas, onde se verifica um maior
comprometimento do endométrio que
pode ser comprovado por biópsia uteri-
na. Éguas que apresentam extensa fi-
brose endometrial por muitas vezes são
capazes de emprenhar, mas a gestação
nem sempre vai a termo. Podemos ain-
da verificar anormalidades no cordão
umbilical como torções (Figura 2), com
conseqüente interrupção do afluxo san-
güíneo para o feto.

A deficiência de progesterona tem
sido por várias vezes incriminada como
causa de aborto em éguas. Apesar da
progesterona ser o principal hormônio
ligado a manutenção da gestação, sen-
do inclusive indicada como agente tera-
pêutico em situações que temos uma
prenhez de maior risco, a simples aferi-
ção dos níveis séricos da mesma não
amparam um diagnóstico definitivo. Já
tive experiência com éguas que apre-
sentavam níveis de progesterona duas
vezes acima do normal que não leva-
ram a prenhez adiante e outras éguas
com dosagens abaixo do normal que ti-
veram gestação normal. Na maioria das
vezes a deficiência de progesterona se-
ria conseqüente a alguma anormalida-
de da placenta que é a principal fonte
deste hormônio a partir dos 90 dias de
gestação.

Outros fatores envolvidos no aborto
não infeccioso seriam má formação (Fi-
gura 3), anormalidades genéticas, nu-
trição inadequada, deficiências minerais
ou de vitaminas, intoxicações etc.

Aborto Infeccioso,
Não Contagioso

A principal causa infecciosa e não
contagiosa de aborto seria a Placentite.

sificado conforme a etiologia, como sen-
do de origem não infecciosa ou infecci-
osa. Entre os abortos infecciosos se faz
necessária a distinção entre aqueles que
podem ser contagiosos, ou não.

Aborto não Infeccioso

Entre os abortos de origem não in-
fecciosa a causa mais comum seria a
prenhez gemelar (Figura 1). A ocorrên-
cia de prenhez gemelar pode variar en-
tre as raças. No PSI são verificadas ovu-
lações duplas em 20% dos ciclos estrais,
sendo que em 50% das vezes verifica-
mos a concepção de gêmeos. A evolu-
ção da prenhez gemelar depende do lo-
cal da fixação das vesículas embrioná-
rias, o que ocorre por volta do 16o dia
após a ovulação. Quando as vesículas
se fixam de maneira bilateral, ou seja,
uma em cada corno uterino, estes em-
briões geralmente continuam a se de-
senvolver normalmente após 40 dias de
gestação. Se a fixação das vesículas se
dá no mesmo corno, cerca de 80% das
vezes verifica-se a redução de uma das
vesículas até o 40o dia de gestação.

A conseqüência negativa de uma pre-
nhez gemelar é o alto índice de abortos,
o que estaria relacionado ao tipo de pla-
centação dos eqüinos. A placenta da
égua é difusa e cobre toda superfície do
endométrio. No caso de gestação ge-
melar, teríamos uma menor superfície
de trocas para cada feto o que levaria
ao aborto com o avançar da prenhez. O
aborto ocorre em qualquer fase, mas é
mais comum após o sétimo mês. Nos
casos em que a gestação vai a termo,
temos o nascimento de produtos peque-
nos e na maioria das vezes inviáveis.

A prevenção do aborto por prenhez
gemelar é relativamente simples quan-
do se faz diagnóstico precoce da gesta-
ção. Se este for realizado antes da fixa-
ção de vesículas, a eliminação de uma
delas poderá ser realizada pelo esma-
gamento com auxílio do ultras-som. Se
o diagnóstico for realizado após a fixa-
ção e as vesículas são bilaterais uma

Figura 2: Feto com torção de umbigo.

Figura 1: Imagem ultra-sonográfica
de prenhez gemelar 14 dias após a
cobertura. A diferença de tamanho
das vesículas se deve a ovulação
assincrônica.

Figura 3: Feto com má formação.



Geralmente a infecção da placenta se
dá de forma ascendente através da cér-
vix.

A Placentite pode ser causada por
fungos ou bactérias, sendo que foi con-
siderada a principal causa de aborto
entre 3000 ocorrências no Kentucky
entre 1986 e 1991. Os principais pató-
genos envolvidos são Aspergillus sp.,
Streptococcus sp., Staphylococcus
sp., Escherichia coli, Pseudomonas
sp. e Klebsiella sp.

Geralmente o aborto devido à infec-
ção da placenta é precedido por sinais
clínicos que evidenciam um aborto emi-
nente. Verificamos o aumento do úbere
com extravasamento de leite e descar-
ga vaginal. Na ultra-sonografia trans-
retal observamos um aumento na espes-
sura da placenta, sendo que em algu-
mas situações podemos evidenciar a
separação do alantocório do endomé-
trio. A espessura combinada de útero e
placenta varia com o avanço da gesta-
ção. Entre 270 e 300 dias a espessura
deverá ser menor que 7 mm, entre 300
e 330 dias menor que 9 mm e após 330
dias menor que 12 mm. Portanto ao re-
alizarmos o exame ultra-sonográfico, se
obtermos uma medida maior do que a
normal teremos o diagnóstico de placen-
tite.

Quando temos o aborto por placen-
tite, o feto costuma não apresentar al-
terações patognomônicas, geralmente
observamos aumento de líquido abdo-
minal e torácico, e hepatomegalia. A
principal alteração macroscópica esta-
ria na placenta, geralmente a área mais
afetada estaria nas proximidades da
cérvix (estrela cervical) onde a placen-
ta apresenta uma coloração entre ama-
relo e marrom, com edema e eventual
presença de muco. O agente etiológico
poderá ser isolado da placenta ou de di-
versos órgãos do feto, principalmente do
estômago.

O tratamento da placentite envolve
a administração de antibióticos de am-
plo espectro, antiinflamatórios, e proges-

tágenos como Altrenogest. Por muitas
vezes é possível levar a gestação a ter-
mo, mas nem sempre o potro nasce com
peso e tamanho normal, podendo ter seu
desenvolvimento comprometido defini-
tivamente.

Como alternativa de prevenção, de-
vemos assegurar que as estruturas ana-
tômicas que são as barreiras naturais
contra a infecção ascendente estejam
íntegras. Sempre que tivermos dúvidas
quanto a qualidade do fechamento da
vulva, promover cirurgias reparadoras
(vulvoplastias). Em casos de lacerações
cervicais verificar a necessidade e a vi-
abilidade de estar realizando a repara-
ção cirúrgica.

Aborto Infeccioso e
Contagioso

Aqui residem as maiores preocupa-
ções de Veterinários e Criadores, pois o
fato de se tratar de moléstia contagiosa
o impacto no rebanho pode tomar gran-
des proporções acarretando graves pre-
juízos à criação.

O principal agente envolvido como
causador de aborto contagiosos seria o
Herpesvirus Eqüino Tipo 1. Trata-se de
um vírus respiratório que pode causar
aborto e mortalidade perinatal. O Her-
pesvirus Tipo 4 eventualmente estaria
envolvido.

O aborto por herpesvirus normal-
mente ocorre após o sétimo mês de ges-
tação e tem sido incriminado como agen-
te causal de 15% de todos os abortos
em éguas. Esta proporção é sensivel-
mente diminuída com a adoção da vaci-
nação das éguas. No entanto em reba-

nhos não protegidos o aborto pode ocor-
rer de forma endêmica afetando várias
éguas.

O EHV-1 é transmitido por inalação
e a doença respiratória geralmente pre-
cede o aborto, porém esta doença pode
ser subclínica, não sendo detectada. Du-
rante a viremia, o vírus infecta a pla-
centa e posteriormente o feto. O tempo
entre infecção e aborto pode variar de
14 a 120 dias. O vírus afeta vários ór-
gãos do feto, principalmente fígado e
pulmão. O aborto ocorre pela rápida
separação da placenta levando o feto a
asfixia. Potros a termo podem nascer
vivos, mas desenvolvem infecção res-
piratória e vão a óbito. Após o aborto a
égua elimina o agente rapidamente, não
tendo sua fertilidade afetada. Os abor-
tos são agudos, não sendo precedidos
de qualquer evidência clínica, ao con-
trário da placentite. O feto abortado
apresenta aumento do líquido abdomi-
nal e torácico, congestão e edema nos
pulmões, aumento do fígado com peque-
nas áreas de necrose amareladas (Fi-
gura 4). No exame histopatológico se
verifica corpúsculos de inclusão nucle-
ares eosinofílicos no fígado, córtex da
adrenal, pulmão e tecido linfóide.

Pode ser realizada sorologia da égua
e do feto abortado, mas como o aborto
eventualmente ocorre vários dias após
a infecção, algumas éguas não apresen-
tarão títulos elevados contra o herpes-
virus no momento do aborto.

A estratégia de prevenção é relati-
vamente simples e bastante eficaz. Con-
siste na vacinação das éguas no quinto,
sétimo e nono mês de gestação. Diante
de um desafio intenso algumas éguas
vacinadas poderão abortar, mas dificil-
mente será observado um surto na pro-
priedade. Quando da ocorrência do
aborto, os restos placentários e o feto
deverão ser eliminados. Recomenda-se
que as demais éguas sejam retiradas do
piquete para diminuir as chances das
mesmas entrarem em contato com o
local onde o feto e os restos placentári-

Figura 4: Feto abortado após infec-
ção por herpesvirus.



os foram eliminados.
A Leptospirose até recentemente era

ocasionalmente incriminada como agen-
te causal de aborto em éguas. No en-
tanto nos últimos anos tem aumentado
consideravelmente os diagnósticos de
aborto envolvendo a Leptospira. Em
2007 estima-se que o número de abor-
tos por Leptospirose no Kentucky de-
verá ultrapassar a marca de uma cen-
tena. O agravante nos Estados Unidos
se reside no fato de não haver vacina
contra leptospirose aprovada para uso
em eqüinos naquele país.

O aborto por leptospirose ocorre
após o sexto mês de gestação. Partos
prematuros e natimortos são freqüen-
tes. As éguas afetadas podem apresen-
tar sinais sistêmicos por 3 ou 4 dias,
como ligeira depressão, hipertermia,
anorexia, leve icterícia. O aborto ocor-
re semanas após a infecção. Fetos abor-
tados apresentam icterícia e alguma

autólise. O diagnóstico pode ser feito
pelo isolamento do agente e visualiza-
ção através de imunofluorescência, e
testes sorológicos, preferencialmente.

As éguas afetadas deverão ser iso-
ladas das demais, sendo tratadas com
estreptomicina ou oxitetraciclina por
uma semana. Como estratégia de pre-
venção as éguas poderão ser vacina-
das por volta do quinto ou sexto mês de
gestação. Na primovacinação se faz
necessário um reforço após 4 semanas.
O combate a roedores e armazenamen-
to adequado de grãos e rações deve ser
encarado como prioridade.

Outros agentes que podem levar ao
aborto, porém com menor importância
são a Anemia Infecciosa Eqüina e Ar-
terite Viral Eqüina. 
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