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RESUMO
Foi encaminhado ao Hospital Veterinário, um
cavalo de 4 anos com queixa de dispneia, ruído
respiratório durante o exercício e secreção
nasal bilateral, com piora progressiva do
quadro. Durante o atendimento não se
observaram alterações além de secreção nasal
purulenta bilateral e crepitação à auscultação
pulmonar. Radiograficamente, visualizou-se a
presença de massa homogênea ocupando
maior parte do seio frontal e maxilar caudal
(Fig.1). Ao exame endoscópico, a cavidade
nasal esquerda apresentava estreitamento do
lúmen do meato dorsal e comum, no antimero
direito da cavidade nasal havia oclusão do
lúmen do meato ventral a 20cm da entrada da
narina. O animal foi submetido à sinusotomia
do seio paranasal frontal para retirada da
massa (Fig. 2). O tumor foi encaminhado para
o exame histopatológico onde apresentou
características compatíveis com fibroma
ossificante (Fig. 3). Durante o período pós-
operatório ocorreu grande edemaciação,
obstrução parcial das narinas e sinusite. O
animal recebeu alta médica após 30 dias da
cirurgia e após 7 meses apresenta-se sem
ruído respiratório ou sinais de recidiva, e inicia
o treinamento para hipismo.

ABSTRACT
It was referred to the Veterinary Hospital, a
horse four years with dyspnea, noisy breathing
during exercise and bilateral nasal discharge
with progressive worsening. During the
assessment there were no changes in addition
to bilateral purulent nasal discharge and
creptation to the lung auscultation.
Radiographically visualized the presence of
homogeneous mass occupying most of the
frontal and maxillary sinus flow (Fig.1). Through
endoscopy, the left nasal cavity had narrowing
of the lumen of the dorsal meatus and common
in antimere right nasal cavity had occlusion of
the lumen of the ventral canal 20cm from the
entrance to the nostril. The animal was
subjected to sinusotomy frontal sinus to
remove the mass (Fig. 2). The tumor was sent
for histopathological examination which
showed features consistent with ossifying
fibroma (Fig. 3). During the postoperative
period was great swelling, partial obstruction of
the nostrils and sinusitis. The animal received a
medical discharge after 30 days of surgery and
after seven months is presented without
respiratory noise or signs of recurrence, and
starts training for horse riding.

Fig. 1 – Radiografia latero-lateral,
presença de massa radiopaca
homogenea em seio maxilar
caudal e frontal.

Fig. 2 – Fraagmento de tumor retirado
durante a sinusotomia.

Fig. 3 -. Fotomicrografia com aumento de
400x. Visualização de trabéculas ósseas
mineralizadas, células gigantes
multinucleadas e células fusiformes.


