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INTRODUÇÃO: A Obstrução Recorrente das Vias aéreas (ORVA) é uma 
doença inflamatória e obstrutiva, comum em cavalos adultos estabulados 
(Marinkovic et al., 2007). A ORVA não tem cura e o tratamento com 
corticoesteróides possui efeitos colaterais (Leclere et al., 2011), o que leva 
à busca por novas terapias.  

MÉTODOS: Oito cavalos foram incluídos no estudo, divididos 
aleatoriamente em grupo tratado com única instilação traqueal de 
CMNDMO (Gcel) e outro com terapia convencional de dexametasona oral 
por 21 dias (Gdex). Os tratamentos iniciaram a partir da confirmação do 
quadro clínico e os animas foram avaliados antes do início do tratamento 
(0 dia), aos 7 e 21 dias (Figura 1).   
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O tratamento com CMNDMO se mostrou seguro, foi equivalente à terapia 
com dexametasona na melhora do perfil de células do fluido do LBA, e 
mostrou-se superior na regulação da atividade do macrófago alveolar.  

Figura 3- Percentagem de macrófagos no fluido do lavado broncoalveolar de equinos com 
Obstrução Recorrente das Vias Aéreas do quadro inicial à avaliação dos 21 dias de 
tratamento com dexametasona oral (Gdex) e com instilação traqueal de células 
mononucleares autólogas derivadas da medula óssea (Gcel). ap<0,0001 vs. Gdex 0d; 
bp=0,0006 vs. Gdex 0d; cp=0,0012 vs. Gcel 0d; dp=0,0026 vs. Gcel 0d. 

OBJETIVO: Avaliar a segurança e a resposta a nível celular das células 
mononucleares derivadas de medula óssea (CMNDMO) como tratamento 
de cavalos com ORVA crônica. 

Após a sedação dos animais com detomidina e cloridato de petidina, 
coletou-se o fluido do lavado broncoalveolar (LBA) com instilação de 500 
mL de solução salina estéril a 37°C. A partir do fluido do LBA foi feita a 
avaliação citológica diferencial e a análise da atividade dos macrófagos 
alveolares (adesão e fagocitose). A análise estatística foi realizada ANOVA 
one-way, seguida do teste de Tukey de múltipla comparação.  

Figura 1- Esquema do delineamento experimental utilizado com os oito animais do estudo. 

Resultados e conclusão: Houve redução na percentagem de neutrófilos e 
aumento na percentagem de macrófagos aos 7 e 21 dias em comparação 
com a avaliação inicial (Figuras 2 e 3).  

A adesão e a fagocitose do macrófago alveolar apresentaram aumento 
significativo apenas no grupo Gdex (Figuras 4 e 5).  

Figura 2- Percentagem de neutrófilos no fluido do lavado broncoalveolar de equinos com 
Obstrução Recorrente das Vias Aéreas do quadro inicial à avaliação dos 21 dias de 
tratamento com dexametasona oral (Gdex) e com instilação traqueal de células 
mononucleares autólogas derivadas da medula óssea (Gcel). ap<0,0001 vs. Gdex 0d; 
bp=0,004 vs. Gcel 0d; cp=0,023 vs. Gcel 0d. 

Figura 4- Adesão de macrófagos alveolares de equinos com Obstrução Recorrente das Vias 
Aéreas . ap<0,0001 vs. Gdex 0d; bp=0,0006 vs. Gdex 0d; cp=0,0082 vs. Gdex 0d. 
  

Figura 5- Fagocitose de macrófagos alveolares de equinos com Obstrução Recorrente das 
Vias Aéreas . ap=0,0386 vs. Gdex 0d.  


