
As afecções causadas por Salmonella spp. são identificadas

em muitas espécies e variam de acordo com sorovar

envolvido, espécie afetada, idade e fatores predisponentes.

Os principais sinais clínicos são diarreia, anorexia e

hipertermia, sendo que potros frequentemente apresentam

manifestações hiperagudas. As lesões variam em distribuição

e gravidade, embora enterite fibrino necrótica ou necro

hemorrágica sejam as mais observadas, principalmente no

intestino grosso.
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SALMONELOSE EM ASININO NEONATO:
RELATO DE CASO

O diagnóstico de salmonelose foi baseado na história clínica,

lesões macroscópicas, histológicas e exame microbiológico.
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Um potro de 30 dias, com histórico de alterações de aprumo,

onfalite e dermatofitose associada a infecção bacteriana foi

encontrado na lama após forte chuva. O animal apresentava-

se em decúbito esternolateral direito, bastante apático,

hipotérmico e desidratado, apresentando diarreia profusa

amarelada, fétida, com coágulos de leite e fragmentos de

mucosa. Foi realizado tratamento clínico de suporte com

discreta melhora da diarreia, porém no período seguinte o

animal apresentou sinais de cólica abdominal, dispneia, halo

toxêmico à cianótico e TPC de 3 segundos. Apresentou ainda,

andar em círculos e reflexos pupilares e de ameaça

diminuídos a ausentes. Devido ao prognóstico ruim, o animal

foi eutanasiado e submetido à necropsia (Figura 1).
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Os principais achados macroscópicos foram hidropericárdio e

hidroperitôneo moderados, hipotrofia gelatinosa da gordura

abdominal, fígado com congestão e degeneração intensas;

linfonodos mesentéricos moderadamente aumentados;

intestino grosso com parede intensamente espessada e

edemaciada, mucosa com áreas multifocais de necrose e com

exsudato fibrinopurulento intenso (Figura 2). A histopatologia
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Figura 1. Potro de 30 dias submetido à necropsia após eutanásia no Hospital Veterinário da Universidade

Federal do Espírito Santo. Animal apresentando áreas multifocais intensas de alopecia.

do intestino grosso evidenciou membrana de fibrina em

intensa quantidade associado à ulceração de mucosa difusa

intensa (Figura 3).

Figura 2. Achados macroscópicos de potro com salmonelose. A) Diarreia amarelada. B) Mucosa oral

intensamente pálida. C) Diarreia amarelada em intensa quantidade em todo intestino. D) Intestino

grosso com parede intensamente espessada e edemaciada, mucosa com áreas multifocais de necrose

e com exsudato fibrinopurulento intenso.

A cultura bacteriológica realizada com swabs de ambos

intestinos revelou bastonetes Gram negativos, morfológica e

bioquimicamente compatíveis com gênero Salmonella spp.

Figura 3. Enterite fibrino necrótica em potro com salmonelose. A) , B) e C) Intestino grosso com
ulceração difusa intensa. Hematoxilina e eosina, Barra = 170,73 µm. D) Intestino grosso com membrana

de fibrina (asterisco) em intensa quantidade associado à ulceração de mucosa difusa intensa.
Hematoxilina e eosina, Barra = 68,29 µm.
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