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Pneumonia causada por Rhodococcus equi em um potro da raça Crioula

Pneumonia by Rhodococcus equi in a Criollo Foal

Fernanda Carlini Cunha dos Santos1, Lorena Soares Feijó¹, Sílvia Leal Ladeira2, 

Carlos Eduardo Wayne Nogueira3 & Bruna da Rosa Curcio3

ABSTRACT

Background: Rhodococcus equi is a facultative intracellular bacteria, gram positive and telluric. The airway is the main 
form of transmission. Clinical manifestations include enteritis, lymphadenitis and pneumonia in foals. Foals with pneu-
monia are infected during the fi rst days of life, although clinical symptoms manifest mainly between 1 and 6 months of 
age. Susceptibility to infection is related to: amount of microorganism inhaled or ingested; decline of humoral immunity; 
immune system immaturity and failure in cellular response. The objective of this study is to report the case of a Criollo 
foal with pneumonia by Rhodococcus equi, with the description of diagnosis and therapeutic methods.
Case: In the Hospital of Veterinary Clinics of UFPel, it was attended a Criollo foal, 3 months old, with tachycardia, dyspnea, 
hyperthermia, mild bilateral nasal mucopurulent secretion and bilateral pulmonary rattling sounds. In CBC it was found 
hyperfi brinogenemia, leukocytosis with neutrophilia and normocytic normochromic anemia. In the thorax radiographic 
examination it was evidenced areas with increased radiopacity and irregular edges in dorsal and caudal lung fi eld. In the 
transtracheal fl uid it was isolated Rhodococcus equi bacteria and submitted to antibiogram test. Treatment was based on 
azithromycin (10 mg/kg), rifampicin (2.5 mg/kg) orally (PO) for 60 days, fl unixin meglumine (1.1 mg/kg) intravenously 
(IV), omeprazole (4 mg/kg) PO for 45 days and fl uid was administered from daily clinical evaluation. The foal accompa-
nied by his mother was transferred to a fi eld with improved native pasture, shaded, with water ad libitum and feed 3x a 
day. After 30 days of hospitalization, the animal presented anorexia, lethargy, fever associated with leukocytosis. At this 
time it was added to treatment metronidazole (30 mg/kg) PO every 12 h for 10 days. After 35 days, the foal presented 
severe diarrhea, which ceased in 5 days, and in the fi rst 3 days it was administered activated charcoal PO. The CBC results 
indicated a reduction in the number of leukocytes and fi brinogen during the hospitalization period. In the same period, 
the ultrasound evidenced a reduction in lesions diameter observed previously in pulmonary area. After 75 days the foal 
showed an improvement in overall clinical frame and he was discharged.
Discussion: Early diagnosis of R. equi infection allied with the results of laboratory tests, allowed specifi c and immediate 
treatment improving the foal prognosis of living. The description of the occurrence of pneumonia R. equi in Criollo foals 
is unusual. In this case, the animal developed infection during the breeding season (February), when it was housed in a 
reproduction centre. In this centre, the foal remained part of the day in a sand hose, high ambient temperature, overcrowded 
paddocks and large turnover of equines from various age groups. These factors predispose to installation and permanence 
of the disease. Due to Criollo breed appreciation and increased use of assisted reproductive in this breed, the raisin system 
implies in gathering of factors risk that predispose the occurrence of R. equi in foals. The clinical evaluation associated 
with laboratory tests was imperative in order to obtain defi nitive diagnosis of R. equi infection and foals monitoration. The 
treatment based on the antibiotics azithromycin and rifampin associated with supportive therapy was effective in resolving 
a clinical case of Rhodococcus equi pneumonia in a Criollo foal 3 months old.

Keywords: foals, pneumonia, Rhodococcus equi, respiratory system.
Descritores: potros, pneumonia, Rhodococcus equi, sistema respiratório.
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INTRODUÇÃO

A infecção por Rhodococcus equi é uma das 
doenças graves que acomete o trato respiratório de 
potros [9]. A infecção ocorre principalmente pela 
inalação de partículas de poeira contaminadas com a 
bactéria, sendo que o trato alimentar e a pele lesada 
também podem servir como porta de entrada [5,7]. In-
vestigações epidemiológicas indicam que os potros são 
infectados durante os primeiros dias de vida, embora 
a sintomatologia clínica manifeste-se principalmente 
entre o 1º e 6º mês de idade [1].

Os principais sinais clínicos observados em 
potros são depressão, letargia, febre, inapetência, tosse, 
discreta secreção nasal serosa a mucopurulenta, taqui-
cardia e taquipnéia [5,7], sendo que algumas manifes-
tações incluem polisinovite, osteomielite, panoftalmite, 
nefrite, abscedação hepática e renal e artrite purulenta 
[11]. Com a progressão do quadro clínico, os animais 
podem apresentar anorexia, decúbito, respiração abdo-
minal e cianose, que caso não controlados culminam 
em óbito por insufi ciência respiratória, atribuída à 
necrose e destruição do parênquima pulmonar [4,7].

A maior suscetibilidade dos potros frente à 
infecção é relacionada com: quantidade de microrga-
nismo inalada ou ingerida deve ser equivalente à dose 
infectiva; maior suscetibilidade entre 1º e 6º meses de 
vida, época que coincide com o declínio da imunidade 
humoral; imaturidade do sistema imune, principalmen-
te a nível de resposta celular [1]. 

A crescente valorização da raça Crioula coin-
cide com a intensifi cação nos sistemas de criação, pre-
dispondo a ocorrência da rhodococose. Este trabalho 

tem como objetivo relatar o caso de um potro Crioulo 
com pneumonia por Rhodococcus equi, com ênfase 
na descrição de métodos diagnósticos e terapêuticos.

RELATO DE CASO

Foi encaminhado ao Hospital de Clínicas 
Veterinária (HCV) da Universidade Federal de Pelo-
tas (UFPel), Campus Capão do Leão, RS, um potro, 
macho, da raça Crioula, 120 kg, com 3 meses de ida-
de, acompanhado de sua mãe. O proprietário relatou 
que o animal apresentava alterações respiratórias há 
aproximadamente 10 dias e havia sido medicado na 
propriedade com penicilina1 (20.000 UI/kg), sulfa-
midina (5 g/kg) e trimetropim2 (4 g/kg) por 4 dias de 
forma alternada.

Na inspeção foi constatada consciência alerta 
e condição corporal 6 (escala Henneke Chart 1-9). 
No exame clínico geral foi observado nível estima-
do de desidratação de 8%, frequência cardíaca de 
60 batimentos por min, frequência respiratória de 
20 movimentos por min, mucosas congestas, tem-
po de perfusão capilar de 2 s, temperatura retal de 
39,5°C e na auscultação abdominal foi verifi cada 
normomotilidade em todos os quadrantes. O animal 
apresentava dispnéia, secreção nasal mucopurulenta 
bilateral de forma moderada, refl exo de tosse positivo 
e estertor pulmonar bilateral. As avaliações hemato-
lógicas foram realizadas periodicamente do dia (D) 
0 ao 75 (Tabela 1). Com base nos exames físicos e 
complementares foi identifi cada a presença de pneu-
monia com diagnóstico presuntivo de infecção por 
Rhodococcus equi.

Tabela 1. Valores hematológicos de um potro Crioulo apresentando pneumonia por Rhodococcus equi durante o período de internamento 
no HCV-UFPel, Pelotas, RS, Brasil.

D 0 D 15 D 30 D 45 D 60 D 75

Hemácias (104/µL) 7.6 7.8 8.8 8.3 9 8.8

Hemoglobina (g/dL) 8.1 8 9.3 8.7 9.9 9.9

Hematócrito (%) 25 26 29 28 32 31

PPT (g/dL) 6.7 7 7.2 7 7 7.2

Plaquetas (µ/L) 319 250 327 361 348 284

Fibrinogênio (mg/dL) 1400 800 800 800 600 400

Leucócitos (x103/µL) 24800 28400 30200 19700 23300 18700

Neutrófi los (x103/µL) 19840 (80%) 20732 (73%) 23556 (78%) 13987 (71%) 14679 (63%) 10846 (58%)

Bastonetes (x103/µL) 496 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Linfócitos (x103/µL) 3720 (15%) 7384 (26%) 6040 (20%) 5516 (28%) 7689 (33%) 6358 (34%)

Eosinófi los (x103/µL) 248 (1%) 284 (1%) 0 (0%) 197 (1%) 699 (3%) 1122 (6%)

Monócitos (x103/µL) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)   233 (1%) 374 (2%)
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Ao exame ultrassonográfi co torácico foram 
constatadas múltiplas lesões no parênquima pulmonar, 
caracterizadas por áreas hiperecogênicas, entre a 7ª e 
11ª costelas, medindo entre 8-22 mm de diâmetro. Ao 
exame radiográfi co foi evidenciado áreas caracterizadas 
por aumento de radiopacidade e bordas irregulares na 
região caudal e dorsal de campo pulmonar (Figura 1).

Foi realizado lavado transtraqueal e encami-
nhado uma amostra ao Laboratório de Bacteriologia 
do Laboratório Regional de Diagnóstico, UFPel, para 
isolamento do microorganismo e realização de anti-
biograma. O material foi semeado em ágar-sangue 
ovino a 5% em microaerofi lia. Após 4 dias de cultivo 
foram identifi cadas colônias mucóides e não hemolíti-
cas, caracterizadas bioqumicamente como R. equi [8] 
(Figura 2), sendo esta resistente á amoxicilina, ampi-
cilina, cefalotina, enrofl oxacina e penicilina e sensível 
á gentamicina, azitromicina e ceftiofur.

Foi instituído antibioticoterapia a base de 
azitromicina3 (10 mg/kg) a cada 12 h e rifampicina4 
(2,5 mg/kg) a cada 24 h, ambas por via oral (VO), 
por um período de 60 dias, anti-infl amatório5 (fl uni-
xin meglumine 1,1 mg/kg) via endovenosa (EV) e 
omeprazol2 (4 mg/kg) VO ambos a cada 24 h,  por 
45 dias.  A fl uidoterapia foi realizada com adminis-
tração de ringer lactato e glicose 5% EV conforme 
avaliação clínica realizada cada 12 h. O potro e sua 

mãe foram transferidos para um piquete isolado com 
áreas sombreadas, pasto nativo melhorado, água ad 
libitum e suplementação com 1,5% de PV de ração6 
(PB 12%; ED 2500 kcal; EE 16%; MF 16%; MM 
12%; Ca 2%; P 0.5%; Lys 0.5%; Vit A 5000 UI; Vit 
D3 1000 UI; Vit E 100 mg; Biotina 0.5 mg; Zn 80 mg; 
Cu 20 mg; Se 0.2 mg; Mn 64 mg; Fe 52 mg; I 0.5 mg) 
em três porções ao dia. Aos 30 dias de internamento 
foi observado anorexia, letargia, febre associado à 
leucocitose, sendo que nesse momento foi adicionado 
ao tratamento metronidazol4 (30 mg/kg) VO cada 12 h 
por 10 dias. Após 35 dias o potro apresentou quadro 
de diarréia intensa e foi tratado com administração 
de carvão ativado2 VO por 3 dias, tendo a diarréia 
cessado após 5 dias. 

O acompanhamento realizado através de he-
mograma indicou redução no número de leucócitos e 
no fi brinogênio ao longo do período de internamento 
no HCV. No mesmo período, o exame ultrassonográ-
fi co indicou redução no número e diâmetro das lesões 
(6-8 mm) observadas previamente na área pulmonar. 
Ao exame clínico geral todos os sinais vitais estavam 
dentro dos parâmetros fi siológicos para faixa etária e 
a secreção nasal apresentava-se leve e serosa. Com a 
melhora clínica e retomada dos sinais vitais aos parâ-
metros fi siológicos para faixa etária, o potro teve alta 
após 75 dias de internamento.

Figura 1. Exame radiográfi co da região de campo pulmonar caudal e dorsal 
ilustrando áreas com aumento de radiopacidade circulares e com bordas 
irregulares.
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Figura 2. Isolamento de Rhodococcus equi em ágar sangue ovino 5%, a partir do lavado transtraqueal. A) Colônias mucóides após 4 dias de 
cultivo. B) Rhodococcus equi em esfregaço com coloração de Gram, apresentanto predomínio de formas cocóides (aumento 1000x).

DISCUSSÃO

O diagnóstico precoce da infecção por 
R. equi foi realizado por exame clínico, hematológico, 
radiográfi co, ultrassonográfi co e lavado transtraqueal 
seguido de isolamento bacteriano. 

Ao exame radiográfi co e ultrassonográfi co 
foram constatadas estruturas sugestivas de abscessos 
e quando associado às características clínicas e epide-
miológicas do paciente possibilitaram o diagnóstico 
presuntivo e tratamento precoce da pneumonia por 
R. equi. A ultrassonografi a foi utilizada como ferra-
menta para monitoramento das lesões pulmonares 
em resposta à terapia instituída, sendo que durante o 
período de internamento no HCV, foi observado re-
dução das lesões, com gradual substituição por tecido 
cicatricial. A ultrassonografi a e a radiografi a torácica 
são ferramentas para avaliação de anormalidades no 
parênquima pulmonar. Evidências radiológicas da 
presença de abscessos torácicos apresentaram 71% de 
sensibilidade e 85% de especifi cidade para diagnóstico 
de pneumonia por R. equi, conforme estudo retrospec-
tivo com 113 potros [6]. 

Na avaliação hematológica do D0, o potro 
apresentava elevação de leucócitos (24.800 células/µL), 
neutrófi los segmentados (19.840 células/µL) e fi brino-
gênio (1.400 mg/dL), com subsequente declínio destes 
parâmetros conforme a evolução do quadro (Tabela 1). 
No exame hematológico, leucocitose com neutrofi lia, 
monocitose e hiperfi brinogenemia é sugestivo de in-
fecção por R. equi em potros [4]. Os leucócitos acima 
de 20.000 células/µL, fi brinogênio acima de 700 mg/

dL e imagens pulmonares compatíveis com abscessos 
são achados peculiares em potros com rhodococose. 
Estes achados são menos comum em outros tipos de 
pneumonia [6], podendo ser utilizados como forma 
auxiliar no diagnóstico diferencial da enfermidade. 

No presente relato foi realizado isolamento e 
caracterização do R. equi a partir de amostra de fl uido 
traqueal, assim como descrito na literatura [5], sendo 
que com este achado foi possível realizar diagnóstico 
etiológico da pneumonia. Resultados negativos não 
excluem a enfermidade, uma vez que a colheita, o 
transporte e a manipulação laboratorial inadequada 
podem determinar falhas no isolamento e identifi cação 
do microorganismo. [6].

A terapia antibiótica com azitromicina e rifam-
picina resultou em melhora no quadro clínico inicial. A 
associação do protozoocida metronidazol aos 30 dias 
de internamento teve como intuito ampliar o espectro 
da ação da terapia antimicrobiana, considerando a 
presença de microrganismos oportunistas como o 
Pneumocystis carinii. Este protozário é comensal do 
sistema respiratório, sendo que animais imunocompro-
metidos possuem maior suscetibilidade a proliferação 
do agente e assim o estabelecimento da infecção  [3]. 

Embora a maioria dos potros tolere a combinação 
de azitromicina com rifampicina, a ocorrência de diarréia 
é comum, sendo considerada leve e auto-limitante [4]. 
Neste relato, o potro apresentou diarréia aos 35 dias de 
antibioticoterapia, sendo que esta manifestação foi asso-
ciada provavelmente à alteração na microbiota intestinal 
[10].  Apesar da diarréia e devido à gravidade do quadro 
respiratório inicial, optou-se por manter a terapia antimi-



5

                                                                                                           F.C.C. Santos, L. Feijó, S.L. Ladeira, C.E.W. Nogueira & B.R. Curcio. 2013. Pneumonia causada por Rhodococcus equi 
em um potro da raça Crioula.                                                                                                                  Acta Scientiae Veterinariae. 41(Suppl 1): 9.

crobiana e controlar a diarréia de forma sintomática,sendo 
o resultado efetivo após 5 dias de tratamento.

A descrição da ocorrência de pneumonia por 
R. equi em potros da raça Crioula ainda é incomum. 
No presente caso é importante salientar que o potro 
apresentou a infecção durante o período da estação 
reprodutiva (mês de fevereiro), quando estava alojado 
em uma central de reprodução, sendo submetido a 
diversos fatores predisponentes a enfermidade, como: 
permanência em mangueira de areia por longo período, 
alta temperatura ambiente, piquetes com lotação ex-
cessiva  e grande rotatividade de equinos de diferentes 
faixas etárias. Devido à valorização da raça Crioula 
e crescimento da utilização da reprodução assistida, 
essa intensifi cação da criação predispõe a ocorrência 
da rhodococose, principalmente quando os fatores pre-
disponentes não são considerados. A inspeção clínica 
diária é um fator determinante no controle de enfermi-
dades neonatais e pediátricas, uma vez que alterações 
comportamentais são manifestadas precocemente. A 
incidência da enfermidade, em haras de criação de Puro 
Sangue Inglês, na região sul do Brasil foi minimizada 
com modifi cações no manejo e monitoramento clínico 
rotineiro dos potros [1,2]. Estes métodos são passíveis 

de serem incluídos em estabelecimentos de criação de 
equinos Crioulos.

A análise hematológica, a ultrassonografi a e 
a radiografi a são exames complementares relevantes, 
pouco invasivos, seguros, rápidos e considerados de 
excelência para o diagnóstico presuntivo de R. equi. 
O lavado transtraqueal seguido de cultivo microbio-
lógico é o “padrão ouro” de diagnóstico etiológico. 
O tratamento baseado em azitromicina e rifampicina 
associado á terapia de suporte foi efi ciente para resolu-
ção de quadro clínico de pneumonia por Rhodococcus 
equi em potro Crioulo com 3 meses de idade.

SOURCES AND MANUFACTERS
1MSD Saúde Animal, São Paulo, Brazil.
2Vetpharma, Pelotas, Brazil.
3Eurofarma, São Paulo, Brazil.
4Sanofi  Aventis, São Paulo, Brazil.
5Jofadel, Belo Horizonte, Brazil.
6Supra, São Leopoldo, Brazil.

Declaration of interest. The authors report no confl icts of 
interest. The authors alone are responsible for the content and 
writing of the paper.

REFERENCES

1  Chaffi n M.K., Cohen N.D., Martens R.J., Edwards R.F. & Nevill M. 2003. Foal-related risk factors associated with 
development of Rhodococcus equi pneumonia on farms with endemic infections. Journal of the American Veterinary 
Medical Association. 223(12): 1797-1799.

2  Deprá N.M., Vinocur M., Figueiró G.M., Fialho S.S., Brass K.E., Rubin M.I.B. & Silva C.A.M. 2011. Monito-
ramento da infecção por Rhodococcus equi em potros puro sangue de corrida. Arquivos da Faculdade de Veterinária. 
UFRGS. 29(1): 25-35.

3  Franklin R.P., Long M.T., MacNeill A., Alleman R., Giguère S., Uhl E., López-Martinez A. & Wilkerson M. 2002. 
Proliferative interstitial pneumonia, Pneumocystis carinii infection, and immunodefi ciency in an adult Paso Fino horse. 
Journal of Veterinary Internal Medicine. 16(5):607-11.

4  Giguére S., Hernandez J., Gaskin S., Miller C. & Bownman J.L. 2003. Performance of fi ve serological assays for 
diagnosis of Rhodococcus equi pneumonia in foals. Clinical Diagnosis and Laboratory Immunology. 10(2): 241-245.

5  Giguére S., Cohen N.D., Chaffi n M., Slovis N.M. Hondalus M.K. Hines S.A. & Prescott J.F. 2011. Diagnosis, 
Treatment, Control, and Prevention of Infections Caused by Rhodococcus equi in Foals. Journal of Veterinary Internal 
Medicine. 25(6): 1209-1220.

6  Leclere M., Magdesian K.G., Kass P.H. Pusterla N. & Rhodes D.M. 2009. Comparison of the clinical, microbiolo-
gical, radiological and haematological features of foals with pneumonia caused by Rhodococcus equi and other bacteria. 
Veterinary Journal. 187(1): 109-112.

7  Muscatello G., Gilkerson J.R. & Browning G.F. 2009. Detection of virulent Rhodococcus equi in exhaled air samples 
from naturally infected foals. Journal of Clinical Microbiology. 47(3): 734-737.

8  Quinn P.J., Carter M.E., Markey B. & Carter G.R. 1994. Clinical Veterinary Microbiology. Londres: Wolfe, 648p.



6

                                                                                                           F.C.C. Santos, L. Feijó, S.L. Ladeira, C.E.W. Nogueira & B.R. Curcio. 2013. Pneumonia causada por Rhodococcus equi 
em um potro da raça Crioula.                                                                                                                  Acta Scientiae Veterinariae. 41(Suppl 1): 9.

www.ufrgs.br/actavet
CR 9 

9  Ribeiro M.G., Seki I., Yasuoka K., Kakuda T., Sasaki Y., Tsubaki S. & Takai S. 2005. Molecular epidemiology of 
virulent Rhodococcus equi from foals in Brazil: virulence plasmids of 85-kb type I, and a new variant, 87-kb Type III. 
Comparative Immunology Microbiology & Infectious Diseases. 28(1): 53-61.

10  Stratton-Phelps M., Wilson W.D. & Gardner I.A. 2000. Risk of adverse effects in pneumonic foals treated with 
erythromycin versus other antibiotics: 143 cases (1986-1996). Journal of American Veterinary Medical Association. 
217(1): 68-73.

11  Takai S. 1997. Epidemiology of Rhodococcus equi infections: a review. Veterinary Microbiology. 56(3/4): 167-176.


