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INTRODUÇÃO 

RELATO DE CASO 

Um muar, macho, 12 anos de idade, pesando 405 kg, 

utilizado como animal de tração deu entrada no hospital 

veterinário da UVV, com histórico de acidente com projétil 

disparado por arma de fogo na região da articulação 

escapulo-umeral esquerda. No exame físico o animal 

apresentou o membro torácico esquerdo flexionado com 

incapacidade de extensão  e claudicação grau V ( 0-V), 

mista. A articulação escapulo-umeral apresentava-se mais 

distal em relação ao membro contralateral (“ombro caído”) e 

relaxamento da musculatura do membro afetado. Com 

histórico, sinais clínicos e exames radiográficos que 

descartaram possíveis fraturas, o animal foi diagnosticado 

com paralisia flácida do membro torácico esquerdo. Foi 

instituído o tratamento com a administração de 

dexametasona IV durante três dias na dose de 0,2 mg/kg 

s.i.d., dimetilsulfóxido (DMSO) IV durante três dias diluído em 

um litro de soro fisiológico na dose de 10mg/kg s.i.d., uso 

tópico de DMSO e ducha com água corrente no membro 

afetado durante quinze dias. Uma tala de policloreto de vinila 

(PVC) foi colocada no aspecto caudal do membro, desde a 

articulação úmero-radio-ulnar até abaixo da articulação 

metacarpo-falangeana mantendo o membro em extensão 

RESULTADO e CONCLUSÃO 
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ABSTRACT 

A paralisia do membro torácico como uma causa primária de 

claudicação nos equídeos é uma condição incomum, na 

maioria dos casos é resultado de abscessos ou tumores ao 

longo do curso do plexo nervoso e ou da musculatura, 

decúbito lateral prolongado com compressão do membro e 

trauma na região da articulação escapulo-umeral.  

The paralysis of the forelimb as a primary cause of lameness in horses is an 

unusual condition, in most cases is the result of abscesses or tumors along 

the nerve plexus course and or muscle, prolonged lateral decubitus with limb 

compression and trauma region of scapulo-humeral joint. A male mule with 

12 years old weighing 405 kg used as draft animal was admitted to the 

veterinary hospital of the UVV, with a history of accident with projectile fired 

by a firearm in the region of scapula-humeral articulation left. On physical 

examination the animal showed the left forelimb flexed with extension 

disability and lameness grade V (0-V), mixed. The scapular-humeral joint had 

become more distal to the contralateral limb ("fallen shoulder") and relaxation 

of the affected limb musculature. With history, clinical signs and radiographic 

tests that ruled out possible fractures, the animal was diagnosed with flaccid 

paralysis of the left forelimb. Treatment was introduced with the IV 

administration of dexamethasone for three days in the dose of 0.2 mg / kg 

SID, dimethylsulfoxide (DMSO) for three days IV diluted in one liter of normal 

saline at 10 mg / kg SID, topical DMSO and showers with running water in 

the affected limb for fifteen days. A splint of polyvinyl chloride (PVC) was 

placed in the caudal aspect of the limb, since the humerus-radio-ulnar 

articulation until below the metacarpo-falangeana articulation keeping the 

limb in extension. On the twentieth day was noted full recovery in relation to 

the support, extension and locomotion, showing that the treatment was 

successful. 

No vigésimo dia foi notada total recuperação em relação ao 

apoio, extensão e locomoção, mostrando que o tratamento 

instituído foi bem sucedido.  

Lengenda 

Figura A: Animal quando chegou ao hospital veterinário, sem apoio do 
membro torácico esquerdo.  
Figura B: Tala realizada no membro acometido, desde a articulção 
úmero-radio-ulnar até a articulação metacarpo-falangeana 
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