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INTRODUÇÃO

RELATO DE CASO

Na avaliação histopatológica do tecido muscular,

observaram-se extensas áreas de fibrose intercaladas

com tecido osteóide imaturo, além de áreas de osso

trabecular maduro, sugerindo o diagnóstico de miopatia

fibrótica ossificante (Figura 1 D).

De acordo com o caso relatado, é possível inferir que,

apesar de incomum, a miopatia fibrótica ossificante

pode acometer os equinos. Ademais, a avaliação clínica

aliada ao exame histopatológico e a intervenção

precoce é de suma importância para o sucesso

terapêutico, pois o diagnóstico tardio pode inviabilizar o

procedimento podendo resultar em comprometimento

físico e até mesmo condenação da carreira atlética do

animal.

Diante da ocorrência incomum da miopatia fibrótica

ossificante na espécie equina, objetivou-se relatar o

caso de uma potra de 20 meses de idade, da raça

Quarto-de-Milha, com histórico de discreta claudicação

do membro apendicular pélvico esquerdo, além de

rigidez muscular próxima ao músculo

semimembranoso do referido membro, evoluindo em

70 dias para o endurecimento da região muscular

adjacente. O exame ultrassonográfico da região

afetada indiciou presença de sombra acústica, a qual

ocorre em tecidos com alto índice de reflexão como

osso, cálculo ou gás. O paciente foi encaminhado para

procedimento cirúrgico para exérese tecidual e coleta

de fragmentos para análise histopatológica. Durante a

manobra cirúrgica observou-se calcificação em toda a

fáscia muscular, principalmente na porção ventral do

músculo semimembranoso (Figura 1 A-C). Decorridos

12 dias do procedimento cirúrgico, houve deiscência

da sutura e a ferida foi tratada por segunda intenção,

com coalescência total das bordas após 20 dias,

possibilitando assim o retorno do equino às atividades

habituais.

RESULTADOS

A miopatia fibrótica ossificante é caracterizada como

enfermidade de origem traumática, iatrogênica ou

congênita, que pode acometer os membros

apendiculares pélvicos dos equinos, em região dos

músculos semitendinoso, semimembranoso e bíceps

femoral. Dentre as raças predispostas, destaca-se a

Quarto de Milha, considerando o tipo de esforço

submetido.

CONCLUSÃO

Miopatia fibrótica ossificante, égua. A) Incisão no músculo semitendinoso e

semimembranoso para excisão cirúrgica. B-C) Retirada de fragmento

muscular com consistência dura, rangendo ao corte. D) Fotomicrografia

revelando tecido osteóide (asterisco preto) em meio a tecido muscular e

áreas de fibrose.
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