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Área de Conhecimento: Clínica Médica de Grandes Animais 

 

PROVA ESCRITA – PADRÃO DE RESPOSTA 

QUESTÃO 1: Descreva a etiologia, patogenia, sinais clínicos, diagnóstico e tratamento da 

Paresia Puerperal Hipocalcêmica em Bovinos (Febre do Leite) (2,5).  

 
Livro: Clínica Veterinária (Radostits) Cap 28, p.1278-1291. 
 
Etiologia: diminuição da concentração de cálcio ionizado nos líquidos teciduais é o defeito 
bioquímico básico na febre do leite. 
• Formação do Colostro: grande demanda súbita de cálcio no início da lactação para a 

formação do colostro (2,3g de cálcio/kg de colostro produzido) gera hipocalcemia que ativa 
os mecanismos de absorção intestinal e reabsorção óssea de cálcio para manter a 
concentração ideal. A partir do funcionamento adequado da paratireoide, vitamina D a 
hipocalcemia ocorre e observa-se uma adaptação dentro de 48h após o parto decorrente 
do aumento de paratormônio e vitamina D, mobilização do cálcio pelo aumento da absorção 
intestinal e reabsorção óssea. 

 
Patogenia: a hipocalcemia é a causa dos sinais clínicos da paresia puerperal hipocalcemica ou 
febre do leite típica. Ocorre atonia da musculatura lisa e esquelética. Durante a hipocalcemia 
ocorre diminuição do fluxo sanguíneo para os músculos e trato digestivo predispondo a 
síndrome da vaca deitada. Ocorre diminuição da concentração sérica de cálcio e fósforo tendo 
relação com a gravidade dos sinais clínicos. Podem estar associados a hipocalcemia, a 
hipomagnesemia e a hipofosfatemia contribuindo para os sinais clínicos.  
  
Sinais clínicos: são descritos três estágios em bovinos: 
Estágio 1: a vaca ainda está em estação. Excitação, tetania, hipersensibilidade, tremores de 
cabeça e membros, relutância em se movimentar, ranger de dentes, temperatura retal normal 
ou levemente aumentada, rigidez dos membros, ataxia, quedas e decúbito. Anorexia, agalatia, 
estase ruminal, fezes escassas, temperatura, frequência cardíaca e respiratória normais também 
são descritos.   
Estágio 2: decúbito esternal prolongado, depressão, cabeça voltada para o flanco, incapacidade 
de levantar-se. A tetania dos membros do primeiro estágio desaparece e a vaca é incapaz de se 
levantar. Focinho seco, extremidades frias, hipotermia, hipofonese cardíaca, taquicardia, pulso 
arterial fraco, reflexo pupilar incompleto ou ausente, midríase, estase ruminal, timpanismo 
secundário e constipação, relaxamento do ânus e perda do reflexo anal.  
Estágio 3: decúbito lateral, semicoma, paralisia flácida, hipotermia, pressão arterial mais baixa, 
bulhas cardíacas quase inaudíveis, taquicardia (120bat/min), pulso indetectável, timpanismo 
secundário ao decúbito lateral e morte devido ao choque e colapso circulatório. 
 
Diagnóstico:  
Patologia clínica: Baixas concentrações de cálcio total (normal 8mg/Kg); baixas concentrações 
de fósforo (1,5-3,0mg/dL). Devido ao decúbito prolongado aumento da creatina fosfoquinase 
(CK) e aspartado aminotransferase (AST). Apresentam ao hemograma aumento do volume 



globular em decorrência da desidratação; neutrofilia, eosinopenia, lifopenia em decorrência de 
atividade adrenocortical.  
Necropsia: sem alterações macroscópicas ou histopatológicas.  
 
Tratamento: o tratamento deve ser rápido e no primeiro estágio para evitar o decúbito e o 
desenvolvimento de síndrome da vaca deitada devido a necrose isquêmica. Complicações 
ocorrem quando as vacas permanecem em decúbito esternal por mais de quatro horas. A 
administração de Borogluconato de cálcio 100 a 200g por via intravenosa determina uma 
resposta rápida. Deve-se realizar a auscultação cardíaca durante a administração dos sais de 
cálcio para detectar a presença de arritmias, bradicardia ou taquicardia determinando sinais de 
efeitos adversos em decorrência da administração do cálcio (alta velocidade na administração, 
superdosagem, tratamento prolongado). Nesse caso a administração deve ser interrompida 
imediatamente. A via subcutânea pode ser utilizada no primeiro estágio. A administração de 
cálcio por via oral (gel) auxilia no tratamento. As vacas respondem rapidamente ao tratamento 
com cálcio via intravenosa apresentando melhora do quadro clinico com sinais de eructação, 
defecação, aumento da intensidade das bulhas cardíacas e sudorese do focinho. Podem ocorrer 
recidivas após o tratamento. Quanto mais longo o período entre o início da doença e o 
tratamento maior é a taxa de mortalidade. Acompanhar e reexaminar o animal a cada 12h, 
sendo que o tratamento pode ser repetido por até três vezes é recomendado. Podem ainda ser 
administradas soluções que contenham glicose, fósforo e magnésio. A enfermagem constitui em 
ordenhar a vaca e fornecer o colostro (somente o necessário) ao bezerro nas primeiras 48h; 
quando em decúbito esternal trocar o lado do decúbito do animal sobre uma cama adequada; 
colocar o animal em local abrigado e se não for possível construir um abrigo sobre a vaca; 
estimular o animal a se levantar (cutucadas leves; auxilio na cauda) caso não se obtenha sucesso 
erguer o animal utilizando equipamentos adequados caso o animal não se levante 
espontaneamente em 48h; levantar o animal várias vezes ao dia;  
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QUESTÃO 2: Descreva a etiologia, patogenia, sinais clínicos, diagnóstico e tratamento da 

Acidose Láctica Ruminal Aguda em Ruminantes (2,5) 

Livro: Clínica Veterinária (Radostits) Cap 6, p.257-263. 

Etiologia: a rápida ingestão de alimentos ricos em carboidratos como grãos é a causa mais 

frequente da doença. As causas menos comuns envolvem a ingestão de maças, uvas, pão, 

massa de pão, beterraba e cevada. 

Patogenia: a ingestão de grande quantidade de alimentos altamente fermentáveis 

(carboidratos) altera a microbiota ruminal. Há aumento na proliferação de Streptococcus bovis 

que utiliza o carboidrato para produzir grandes quantidades de ácido láctico reduzindo o pH 

ruminal para valores menores que 5,0 destruindo as bactérias celulolíticas e protozoários. A 

concentração de ácidos graxos voláteis (AGV) aumenta inicialmente contribuindo para 

diminuir o pH ruminal. O pH baixo permite aos Lactobacilus usarem carboidratos do rúmen e 

produzirem ácido láctico resultando em acidose ruminal. São produzidas as duas formas de 

ácido láctico (dextrogira e levogira) com aumento da osmolaridade ruminal fazendo com que a 

água seja retirada do sistema circulatório causando desidratação e hemoconcentração 

(aumento do VG e PTP). Uma parte do ácido láctico é tamponada no rúmen, outra é absorvida 

pela parede ruminal e outra será absorvida no intestino. O pH ruminal diminui, diminuindo 

também a amplitude e a frequência dos movimentos ruminais (hipomotilidade ruminal). Com 

o pH em trono de 5,0 há atonia ruminal. Diarreia ocorre devido a falha de absorção no cólon. O 

ácido láctico absorvido é tamponado pelo bicarbonato no plasma e ocorre a eliminação de 

dióxido de carbono pelo aumento da frequência respiratória. O ácido láctico D (dextrogiro) se 

acumula e causa acidose D láctica. Ocorre desidratação e anúria, choque e óbito (24-48h). A 

alta concentração de ácido láctico causa ruminite química predispondo a ruminite micótica. 

Pode ocorrer ruminite crônica e hiperqueratose ruminal. Os abscessos hepáticos são uma 

complicação comum com bactérias sendo absorvidas pela lesão ruminal e atingido o tecido 

hepático. Laminite pode ocorrer, porem em alguns casos.  

Sinais clínicos: A velocidade no desenvolvimento dos sinais clínicos está relacionada com a 

natureza dos alimentos, sendo mais rápida nos grãos triturados e quebrados do que inteiros. A 

gravidade tb está associada a quantidade de alimento ingerido. Os sinais clínicos incluem 

depressão, desidratação, fraqueza, distensão abdominal, anorexia, diarreia, hipomotilidade 

ruminal a atonia ruminal, liquido ruminal de aspecto verde-leitoso a castanho-oliva e odor 

ácido, pH ruminal abaixo de 5, cegueira, ataxia, sinais de laminite aguda e crônica e decúbito. 

Normalmente quando muitos animais são acometidos na propriedade ocorrem vários graus de 

gravidade desde uma indigestão simples com recuperação espontânea até casos mais graves 

que requerem tratamento intensivo. Complicações incluem ruminite micótica, laminite crônica 



e abortamento. A doença pode ser classificada em leve, subaguda, aguda e superaguda. Os 

sinais clínicos descritos em cada caso incluem: 

- Leve: animal alerta, sem ataxia e apetite normal, sem desidratação, sem distensão 

abdominal, frequência cardíaca normal, temperatura normal, pH ruminal 6,5-7,0.  

Subaguda: animal alerta, sem ataxia, apetite normal, desidratação leve (4-6%), leve ou 

nenhuma distensão ruminal, taquicardia, temperatura retal normal, pH ruminal entre 6,5-5,5. 

- Aguda: depressão, ataxia, anorexia, diminuição da resposta pupilar, midríase, desidratação 

moderada (8-10%), distensão abdominal moderada, taquicardia, temperatura retal normal, 

rumen distendido com liquido, atonia ruminal, pH ruminal entre 5-6. 

Superaguda: depressão, fraqueza, decúbito lateral, incapacidade de se levantar, cegueira, 

midríase e resposta lenta, desidratação grave (8-12%), distensão ruminal, taquicardia, rumen 

distendido com liquido, atonia ruminal, pH ruminal menor que 5 e próximo de 4. 

Diagnóstico:  

Patologia clínica. O pH ruminal: o liquido ruminal pode ser obtido por meio de sondagem 

ruminal ou paracentese da fossa paralombar esquerda avaliado utilizando-se papel indicador 

de pH. Valores de pH ruminal abaixo de 5,0 confirmam o diagnóstico. Hemoconcentração (VG 

e PTP elevados), pH urinário em torno de 5,0; pH e concentração de bicarbonato sanguíneos 

diminuídos caracterizando acidose sistêmica auxiliam na confirmação do diagnóstico.  

Necropsia: conteúdo rumino reticular fino e pastoso, odor fermentado, epitélio corneificado 

amolecido e que se destaca facilmente deixando uma superfície escura e hemorrágica, 

abomasite, enterite, nefrose isquêmica.  

Tratamento: os princípios do tratamento envolvem a correção da acidose ruminal e sistêmica, 

restabelecimento da perda de líquidos e eletrólitos (corrigir o equilíbrio hídrico-eletrolítico e 

ácido-base), e o retorno da motilidade normal dos pré-estomagos. Como tratamento são 

preconizados os seguintes procedimentos: impedir o acesso a água e ao alimento; oferecer 

feno; exercício (facilitar o movimento da ingesta). Dependendo da gravidade do quadro pode 

se adotar o abate de emergência em animais gravemente acometidos. Em casos de surtos 



recomenda-se a triagem dos animas recomendando o tratamento adequado para cada caso 

dependendo da gravidade dos sinais clínicos.  

Leve: alimentação a base de feno, acompanhamento por 48h; 

Subaguda: hidróxido de magnésio 500g/Kg de PV via ruminal, terapia com fluidos, alimentação 

com feno, recuperação em 24-36h; 

Aguda: abate imediato pode ser considerado; lavagem ruminal, rumenotomia, bicarbonato de 

sódio IV, terapia com fluidos, alimentação com feno. 

Superaguda: rumenotomia, bicarbonato de sódio IV, terapia com fluidos, eletrólitos. 

Nos casos graves onde encontra-se decúbito, depressão grave, hipotermia, distensão ruminal 

proeminente, taquicardia e pH ruminal menor que 5,0 recomenda-se a rumenotomia. Realiza-

se o esvaziamento ruminal por meio de sifonagem, transfaunação (10-20L) e administração de 

feno. 

A correção da acidose sistêmica pode ser realizada por meio da administração de solução de 

bicarbonato de sódio 5% (5L/450kg de PV) ou 1,3% (150ml/Kg de PV) por via intravenosa.  

A lavagem ruminal pode meio de sonda ruminal (orogástrica) é utilizada nos casos menos 

graves permitindo a retirada do conteúdo ruminal administrando-se água morna e esvaziando 

o órgão por meio da gravidade. Nesse caso não se utiliza alcalinizantes intra-ruminais. Nos 

casos moderados a administração de alcalinizantes intra-ruminais como hidróxido de magnésio 

500g/450Kg de PV ou de óxido de magnésio 10L via sonda ruminal, seguido de massagem do 

órgão podem ser utilizados. Tratamento auxiliar incluem anti-histaminicos para prevenção da 

laminite; anti-inflamatórios não esteroidais para o tratamento do choque. O monitoramento 

da resposta ao tratamento é indicada até a resolução do quadro clínico.  
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QUESTÃO 3: Descreva a etiologia, patogenia, sinais clínicos, diagnóstico e tratamento das fases 

aguda e crônica da Laminite Equina (2,5) 

Livro: Claudicação em equinos segundo Adams (Stashak) - Capítulo 8, pgs 603 - 618. 

Etiologia e ou fatores predisponentes: condições inflamatórias do TGI (trato gastrointestinal), 

sobrecarga de grãos, pastagens de gramíneas em certas épocas do ano, retenção de placenta e 

ou metrite, pleuropneumonia, endotoxemia, doença de cushing, apoio prolongado em um só 

membro, exercícios em superfícies duras, grandes e prolongadas doses de corticosteróides, 

dietas contendo estrógenos, entre outras (pg 606). 

Patogenia e ou Etiopatogenia: Microtrombose induzida por endotoxinas, alterações na 

dinâmica vascular tanto pelo desvio do fluxo sanguíneo (shunts) através das anastomoses 

arteriovenosas (AAV), quanto pela vasoconstrição, edema e destruição lamelar ativada da 

membrana basal. Aumento das bactérias produtoras de ácido láctico, redução do pH, redução 

do número de bactérias G (-) e aumento de endotoxinas no conteúdo cecal. 

OU  Alterações na dinâmica vascular (explicar toda a dinâmica), Desvio por meio das 

Anastomoses Arterio Venosas, Vasoconstrição e Edema Perivascular, Destruição da Membrana 

Basal ativada por Enzimas. (pgs 603 a 606) 

 Sinais clínicos: Laminite Subaguda (moderada), Laminite Aguda (grave), Laminite Refratária 

(Não responsiva), Laminite Crônica (Rotação de Falange Distal). 

Pulso digital palpável ou evidente, alternância de apoio, geralmente dos membros torácicos, 

dor na região das pinças, acentuada com pinça de casco, aumento de temperatura da muralha 

dorsal do casco, com o agravamento adota postura antiálgica, apoio sobre os talões, 

ansiedade, tremores musculares, aumento de temperatura, aumento FC, aumento FR, 

aumento da temperatura na muralha dorsal do caso e banda coronária. Claudicação conforme 

gravidade pela classificação dos graus segundo Obel. 

Laminite Crônica, continuação dos estágios agudo e refratário, com deslocamento e ou 

rotação da falange distal ( precocemente crônica, crônica ativa e crônica estável). (pgs 609 e 

610). 

Diagnóstico: Baseado na anamnese, resenha, história clínica, nos sinais clínicos e no exame 

radiográfico (eleição). Pode-se em alguns casos agudos, utilizar bloqueio do nervo palmar. 

Radiografias com marcação metálica na muralha do casco e ranilha para avaliar 



distanciamento da falange distal e parede dorsal do casco. sinais radiográficos precoces 

incluem reação óssea moderada ao longo do aspecto dorsal da falange distal. (pg 609 e 610).  

Tratamento: Aguda - Prevenir o desenvolvimento da laminite, combater processos infecciosos 

e endotoxemia com antimicrobianos e AINES (antiinflamatórios não esteroidais). reduzir o ciclo 

da dor e ou o ciclo da hipertensão, crioterapia 48-72 horas ininterruptas, reduzir ou evitar o 

dano laminar permanente, melhorar a dinâmica capilar laminar, terapiua vasodilatadora para 

melhorar a perfusão laminar, prevenir movimento da falange distal, casqueamento e 

ferrageamento corretivo. (pg 611 a 613). 

Tratamento Crônica: Além dos cuidados citados na fase aguda para evitar progressão, o 

principal é o ferrageamento corretivo com a finalidade de diminuir o breakover, diminuir a 

força de tração do TFDP (tendão flexor digital profundo), suporte de membro (ranilha), 

palmilhas, lily pads, ferraduras com barras ou formato de coração, elevação de talão. Casos 

irreversíveis pode fazer tenotomia do TFDP para aliviar a dor e a força de tração do tendão, 

ressecção de muralha é questionável mas pode ser utilizada em casos crônicos quando já há 

separação das lâminas, para alivio da dor e sulcagem coronária para estimular o crescimento 

da parede dorsal do casco em casos de crescimento anormal. (pg 613 a 618). 
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QUESTÃO 4: Descreva a etiologia, patogenia, sinais clínicos, diagnóstico e tratamento da 

Mioglobinúria Paralítica (Azotúria) em equinos (2,5) 

Livro: Claudicação em equinos segundo Adams (Stashak) - Capítulo 5, pgs 409 e 410, capítulo 6, 

pgs 352 e 353. Enfermidades dos cavalos (Armen Thomassian) capítulo 3, pgs 58 e 59. 

Etiologia: numerosas e contraditórias porém as mais aceitas e mais comuns estão relacionadas 

a sobrecarga alimentar com grãos e exercícios intensos sem prévia preparação. Deficiência de 

Vit E e selênio, anormalidades eletrolíticas, exaustão por calor em animais de prova de 



resistência, equinos em repouso que continuam sendo superalimentados e são submetidos a 

exercício intenso sem preparação. 

Patogenia: Equinos superalimentados com carbohidratos durante o repouso, teriam aumento 

no acúmulo de glicogênio hepático que sofreria uma glicogenólise durante o exercício, 

causando acidose láctica a nivel muscular. Outra causa comum seria a deficiência de eletrólitos 

especialmente sódio e potássio. 

Sinais clínicos: ansiedade, sudorese profusa, aumeto FC e FR, aumento de temperatura, 

relutância em se locomover, rigidez muscular especialmente grandes músculos pélvicos como 

o glúteo, caminhar duro ou rígido, dor evidente a palpação da  musculatura, quadros mais 

graves, hipotermia, decúbito. Sinal clínico importante é a Mioglobinúria em graus variados. 

Diagnóstico: anamnese, resenha, história clínica, exame físico, exames complementares como 

bioquímica sérica mostra aumento das enzimas musculares, principalmente CK, aumento da 

mioglobina sanguínea por lesão muscular 

Tratamento: repouso, fluidoterapia intensa com RL, 6l por hora nas primeiras 8 horas depois 2 

a 4l por hora, principalmente para prevenir lesão renal e aumentar perfusão renal. Alguns 

autores defendem a necessidade de bicarbonato porém é fundamental que haja 

acompanhamento sérico dos níveis de bicarbonato. Pode-se utilizar o DMSO como 

antiinflamatório e anti radicais livres, porém o flunixin meglumine é o AINES mais apropriado. 

Utilização de tranquilizantes e relaxantes musculares, vitamina E e selênio. 
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