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Introdução

A regeneração de fraturas nos membros de equinos é

complexa pelas características da espécie, como peso do

animal e resistência muscular. No entanto, existe a

possibilidade de resolução de muitas fraturas que acometem

esta espécie, desde que se utilize técnicas de fixação que

proporcionem boa estabilidade dos segmentos ósseos

fraturados e que permitam ao animal uma condição de

deambulação satisfatória. Quando a resolução cirúrgica não é

possível, a imobilização torna-se uma opção. Por vezes, a

eutanásia é a conduta mais viável, porém a amputação e

reabilitação destes animais tem se tornado cada vez mais

frequentes. A obtenção de imagens radiográficas tem sido cada

vez mais utilizada a campo por meio dos aparelhos digitais, o

que possibilita um rápido diagnóstico sem a necessidade de

transportar o paciente, muitas vezes debilitado, para uma

clínica ou hospital.

Objetivo

Relato de Caso

Conclusão

As imagens radiográficas foram feitas em todos os animais

descritos com o aparelho Fujifilm FCR Prima e emissor

ECORAY 90 20. O primeiro animal, fêmea, 5 meses, SRD,

sofreu fratura exposta cominutiva com fragmentos no 3º

metacarpo do membro anterior esquerdo (Figura 1 A e 1B),

que também foi infectada por miíase, após levar um coice de

outro animal na propriedade onde vivia. O segundo animal,

fêmea, 4 anos, SRD, sofreu fratura completa e exposta em

terço médio do 3º metacarpo do membro anterior esquerdo

(Figura 1C) após atropelamento. O terceiro animal, fêmea, 6

anos, SRD, sofreu fratura completa e exposta em terço médio

do 3º metacarpo do membro anterior direito (Figura 1D),

também vítima de atropelamento. Devido aos aspectos das

lesões e alta possibilidade de desenvolverem osteomielite, a

amputação parcial era a melhor opção. As três éguas foram

operadas a campo, sob anestesia geral e local. O pós-

operatório foi feito com antibioticoterapia à base de Ceftiofur e

Gentamicina, AINEs como Flunixina Meglumina e Meloxicam,

administrados uma vez ao dia durante 10 dias e Dipirona

Sódica enquanto manifestaram desconforto nos dias

posteriores. Os curativos foram trocados diariamente, a ferida

cirúrgica era lavada com solução a base de clorexidina,

aplicação de óleo ozonizado e mantidas enfaixadas. Uma vez

por semana as duas éguas vítimas de atropelamento faziam

tratamento com ozonioterapia através da técnica do bagging na

ferida cirúrgica.

O objetivo deste relato de caso é descrever a utilização de

exames radiográficos em três equinos com fraturas em

membros causadas por coice e atropelamento em rodovias

entre os municípios de São Gonçalo e Niterói no Estado do Rio

de Janeiro.
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Pode-se concluir que o exame radiográfico é de suma

importância para definir a real proporção e localização de

fraturas em equinos, auxiliando na escolha da melhor conduta

de tratamento.

Figura 2: Os 3 animais amputados utilizando próteses.

Figura 1: Imagem radiográfica dorso-palmar (A) e lateral (B) do metacarpo

do membro anterior esquerdo do animal 1. Imagem radiográfica (C) lateral do

metacarpo do membro anterior esquerdo do animal 2. Imagem radiográfica

(D) dorso-palmar do metacarpo do membro anterior direito do animal 3.

Próteses ortopédicas foram confeccionadas sob medida para os

três animais (Figura 2), que já iniciaram seu uso no dia seguinte à

amputação. O primeiro e o segundo animal, embora adaptados a

perda parcial de um membro, foram à óbito alguns meses depois

em decorrência de intoxicações, e o terceiro animal vive até então

muito bem adaptado a nova condição
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