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  Enterites e colites estão entre as causas mais 
comuns de doenças do trato digestivo de cavalos 
e ainda são difíceis de diagnosticar. Entre as 
doenças mais comuns do intestino delgado e 
grosso, estão as produzidas por Clostridium spp., 
Salmonella spp. e intoxicações por AINEs (Uzal 
et al. 2015). O objetivo deste trabalho foi 
investigar se há diferenças macro e 
microscópicas que auxiliem no diagnóstico 
diferencial das enterocolites causadas por 
Clostridium perfringens tipo C, Clostridioides 
difficile, Paeniclostridium sordellii, Salmonella 
enterica Typhimurium e AINEs. 

INTRODUÇÃO

  Foram incluídos neste estudo cavalos com 
enterite, colite e enterocolite causadas por C. 
perfringens tipo C (CP; n = 20), C. difficile (CD; 
n = 20), P. sordellii (PS; n = 15), S. Typhimurium 
(ST; n = 20) e intoxicação por AINEs (NS; n = 
15). Os diagnósticos foram baseados nos achados 
macro e microscópicos e confirmadas por 
detecção de toxinas (CP, CD), microbiologia (CP, 
CD, PS, ST), PCR (CP, PS, ST) e IHQ (PS). O 
diagnóstico de intoxicação por AINEs foi baseado 
na exclusão das causas comuns de enterocolite e 
histórico de uso desta classe de antiinflamatório. 
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  Tiflocolite hemorrágica necrosante foi observada 
com maior frequência nos casos de CD, ST e NS. 
Nos casos de infecções por CP e PS, a 
porcentagem de enterite ou colite foi similar. 
Congestão, hemorragia (Fig. 1) e inflamação 
pleocelular; necrose da mucosa e submucosa 
foram as principais lesões observadas 
independentemente da etiologia. Lesões severas 
foram frequentes nos casos de enterocolite ou 
enterite por CD e CP. Pseudomembranas foram 
observadas com prevalência similar, tanto nos 
intestinos delgados quanto nos cólons afetados por 
todas as etiologias. Trombose da lâmina própria 
e/ou submucosa foi observada em 50% dos casos 
de enterite ou colite em todas as etiologias, com 
exceção dos casos de PS, em que a maioria 
apresentou trombose (Fig. 2).
  As lesões entéricas, macro e microscópicas 
encontradas em todos os cavalos deste estudo, 
independentemente de etiologia, foram 
semelhantes. Diferenças sutis estão mais 
relacionadas à idade e localização das lesões do 
que à morfologia das lesões. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fig 1. Infecção por C. perfringens tipo C onde nota-se hemorragia 
severa na serosa (A) e necrose da mucosa do intestino delgado (B). 
Infecção por Clostridioides difficile onde nota-se congestão da 
serosa (C), necrose e hemorragia da mucosa do cólon (D). Infecção 
por Paeniclostridium sordellii. Nota-se hemorragia serosa grave (E) 
e necrose da mucosa (F) do intestino delgado.

Fig. 2.  (A) Colite causada por S. Typhimurium onde nota-se 
hemorragia severa da mucosa e submucosa, necrose, edema e 
trombose de vasos da  submucosa (setas). HE. (B) Colite causada 
por AINEs com necrose do epitélio superficial, congestão da 
mucosa e submucosa e infiltrado inflamatório severo na lâmina 
própria, incluindo histiócitos e neutrófilos (inset). HE. (C) Enterite 
causada por C. perfringens tipo C. Há necrose difusa da mucosa e a 
submucosa está aumentada devido ao edema e deposição de fibrina. 
Necrose fibrinóide vascular também é observada (inset). HE. (D) 
Colite causada por Paeniclostridium sordellii. Há necrose da 
mucosa, trombose de vasos da lâmina própria (setas) e dilatação de 
criptas (asterisco). HE. 

  Lesões macroscópicas e microscópicas de 
enterocolite não são suficientemente específicas para 
que se possam diferenciar os agentes etiológicos 
contidos neste estudo.
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