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O cólon maior e ceco estavam moderadamente dilatados (Fig.1) e a serosa da flexura pélvica apresentava áreasmultif ocais a

coalescentes vermelho-escuras. A mucosa do cólon maior e do ceco estava difusamente espessada e gelatinosa com áreas

multifocais, nodulares, cinza a marrom, milimétricas a 3,0mm de diâmetro e discretamente elevadas. Ao corte, esses nódulos

apresentavam estruturas parasitárias nematoides intralesionais na submucosa do cólon. No lúmen do intestino grosso hav ia

dezenas de nematoides com 1,0-3,0 cm de comprimento delgados e avermelhados (Fig.2). Na histopatologia, o ceco e o cólon

maior apresentaram áreas de inflamação granulomatosa e eosinof ílica na submucosa associada com nematodos com cutícula

espessa, musculatura latimiariana/meromiariana, proeminentes cristas cuticulares internas, cordões laterais vacuolizados e

intestino com células contendo microvilosidades (Fig.3). O epitélio superf icial apresentav a múltiplas áreas de erosão com

inúmeros bacilos curtos Gram-positiv os aderidos (Fig.4). O fígado, rim e demais órgãos não apresentavam lesões

significantes. No telencéfalo, havia numerosos astrócitos de Alzheimer tipo II, indiv idualizados ou em agregados de até 7

células (Fig.5) e comvacuolização intensa no neurópilo (Fig.6). Exames bacteriológicos noconteúdo intestinal foram negativos

para clostridioses e salmonelose.
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Doenças que acometem o sistema digestivo são as

principais causas de morte em equinos. Encefalopatia com

astrócitos de Alzheimer tipo II é incomumente relatada em

equinos com doenças entéricas e sem lesões hepáticas ou

renais. Acredita-se que a patogênese esteja relacionada

com supercrescimento de bactérias produtoras de urease

ou devido a perda da barreira intestinal, permitindo absorção

excessiva de amônia do lúmen intestinal para a circulação.

Uma égua de 6 anos de idade foi encaminhada ao Hospital

Veterinário da Universidade Federal de Minas Gerais com

histórico de prostração, cianose das mucosas, hipertermia e

dif iculdade de manter a cabeça levantada pelos últimos dois

dias. A égua havia sido tratada com fluidoterapia,

corticosteroides, anti-inf lamatórios e antitérmico e não

respondeu ao tratamento, morrendo durante o transporte

para o hospital, sendo entãosubmetida para necropsia.
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Os sinais clínicos, achados morfológicos no intestino e encéf alo e ausência de lesões hepáticas ou renais sustentam o

diagnóstico de encefalopatia por hiperamonemiaassociada com tiflocolite por ciatostomíneos nesta égua.

Figura 1: Alças do cólon maior e ceco comdilatação moderada associado a áreas multifocais a coalescentes vermelho-escuras na serosa.Figura 2: Estruturas parasitárias nematoides intrales ionais na região de mucosa do

cólon,compatíveis compequenos estrôngilos.Figura 3: Corte histológico do ceco e do cólon maior comárea de inflamação granulomatosa e eosinofílica na submucosa associada comnematodos comcutícula espessa.C=

H&E.Barra:200µm. Figura 4: Corte histológico de ceco e cólon maior comáreas multifocais a coalescente de perda da mucosa e áreas multifocais de erosão,com inúmeros bacilos curtos gram-positivos aderidos emáreas

multifocais à mucosa superfic ial e invadindo a lâmina própria e o lúmen de vasos sanguíneos. C= Gram. Barra: 50µm. Figura 5: Corte histológico da substância cinzenta do telencéfalo contendo astrócitos de núcleo

tumefeito agregados contendo cromatina vesicular, fracamente corados,comvacuolização intensa e palidez do neurópilo (astrócitos de Alzheimer tipo 2). C= H&E. Barra: 100µm.F igura 6: Corte histológico da substância

cinzenta do telencéfalo evidenciando a vacuolizaçãointensa e palidez do neurópilo.C= H&E.Barra:200µm.


