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Introdução 

As articulações metacarpofalângica são as mais susceptíveis a lesões, esse alto índice de injúrias provém de sua anatomia. Esta 
articulação dentre todas  do sistema locomotor de equinos tem a maior amplitude de movimentos apresentando hiperextensão durante a 
fase de apoio dos membros. Outra razão consiste no fato dos membros torácicos receberem a maior parte do peso corpóreo, em média 
60%. As luxações metacarpofalângica são pouco frequentes e ocorrem após a ruptura de um dos ligamentos colaterais. 

Um equino macho, SRD, pelagem castanha, de aproximadamente 15 anos foi recolhido de um terreno baldio e foi encaminhado a 
Unidade Didática Clínico Hospitalar (UDCH) da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos no dia 21 de maio de 2013. Segundo o 
relato do proprietário o animal havia pisado em um mata-burro e apresentava um aumento de volume na articulação metacarpofalângica 
do membro esquerdo, hiperextensão dos tendões e ligamentos nos membros torácicos e escaras de apoio pelo corpo. 

Na entrada do animal no hospital coletou-se o sangue para hemograma, o que revelou uma leucocitose (> 16,500), desidratação, anemia 
e fibrinogênio aumentado ( > 200mg\dL). Com isso realizou-se a antibiose com gentamicina no membro acometido, antibioticoterapia 
sistêmica com enrofloxaxina 10% e imobilizou-se o membro com gesso sintético. Foi feita a remoção do gesso após 90 dias  e deu-se 
sequência ao tratamento utilizando tala.  Foi realizado a infusão intrarticular de álcool 70% associado à gentamicina, na intenção de induzir 
a artrodese. Entretanto  não houve êxito na fixação da articulação metacarpofalangeana através dessa técnica, isso se justifica devido a 
grande mobilidade desta articulação. Dessa forma, no dia 28 de setembro de 2013, o animal foi encaminhado ao procedimento cirúrgico 
para a colocação de fixadores externos. Foi realizada a anestesia geral inalatória. Após a incisão da pele, o acesso à articulação se encontrou 
dificultado devido à fibrose da cápsula articular, causada pela injeção de álcool e pelo trauma. Foi utilizado um afastador auto-estático, com 
martelo e osteótomo para acesso ao osso subcondral, retirando-se fragmentos de cartilagem hialina para permitir a calcificação das 
extremidades articulares e foram realizados traumas com uma broca fina para estimular a anquilose. Finalizando o procedimento a fim de 
proteger a parte externa dos pinos, utilizou-se um polímero de resina acrílica nos fixadores. Para a sutura da cápsula utilizou-se a sutura do 
tipo Cushing e foi realizada com fio sintético absorvível, e na pele foi realizado PSS com fio de nylon. 

Relato de caso 

Conclusão 

A artrodese química da articulação metacarpo-falangeana não foi efetiva no caso relatado, por outro lado, a utilização de fixador externo 
tipo II é uma técnica alternativa para a imobilização da articulação metacarpofalângica, podendo ser uma técnica substituta à placa de 
compressão dinâmica. 

Abstract 
In cases of luxation and degenerative arthritis, it is recommended to immobilize the joint. Arthrodesis is a total mobility reduction joint 

technique. Most arthrodesis indications with good efficacy are in joints with low mobility. A horse, 15 years old, 320 kg, was referred to 
UDCH with hyperextension of the slips of thoracic limbs, bilateral increased volume in the metacarpal phalangeal and decubitus sores. 
Radiographic examination of the left forelimb revealed luxation of the metacarpal phalangeal joint and periosteal reaction of the 
"sunburst" type. Repositioned to dislocated joint and it was stimulate arthrodesis with intraarticular injection of 70% alcohol, lidocaine and 
gentamicin, followed by immobilization with synthetic gypsum. Two months later it was did new intraarticular application of the same 
substances, and new immobilization with synthetic gypsum, which remained for another 90 days. The arthrodesis was not consolidated 
and it was decided to treat with external fixation (fastener type II) of the metacarpal phalangeal joint, opened the capsule joint and 
removed the articular cartilage to stimulate calcification and promote arthrodesis. The recovery was good and the animal ready walked. 
This report demonstrates the difficulty of obtaining success with chemical arthrodesis in joints of high mobility and the effective use of 
external fixation as joint fixation method, being able to be carried out for animals with this weight. 
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