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 Figura 4: Radiografia trans-operatória 

após retirada da massa fibrosa. 
Figura 3: Massa fibrosa aderida com presença de grânulos calcificados (seta). 

Relato de caso: Foi atendido no HV-UPIS, um equino árabe, de 3 anos, 330 kg, com aumento de volume na face medial do carpo esquerdo 
(Figura 1), medindo aproximadamente 41 cm de circunferência,  com consistência firme, impossibilitando a delimitação dos ossos cárpicos, e 
ausência de dor à palpação. No histórico foi relatado que o animal após sofrer trauma na região há 8 meses, apresentou aumento de volume 
flutuante, e o proprietário por ser médico, tratou por conta própria, usando AINES sistêmicos e tópicos, além de infiltração intra-articular de 
corticosteróide , não sendo relatado pelo proprietário qual fármaco utilizado. Após esse procedimento, houve aumento de volume 
progressivo durante 3 meses, com ausência de claudicação, sendo encaminhado para o HV-UPIS, onde ao exame clínico não apresentou 
claudicação e na radiografia observou-se massa encapsulada na região medial do carpo, com pontos de calcificação e possível comunicação 
sinovial, exostose crônica ativa na borda dorso medial do rádio distal, carpo radial, carpo II, metacarpiano II, e na borda palmaro medial do 
terço distal do rádio (Figura 2).  

Discussão: De acordo com os achados clínicos e patológicos, acredita-se que a infiltração de corticosteróide periarticular realizada pelo 
proprietário, resultou na mineralização associada à metaplasia óssea, correlacionando com  Moore e Walesby (2004) e Bentz (2015) que 
relatam que o depósito inadvertido de corticóide  em tecido periarticular leva a formação óssea metaplásica. 

Abstract: Due to a trauma in the left-side carpal, a three years old arab horse was indiscriminately treated with periarticular corticosteroid, 
drug which name was not specified by the owner of the animal, leading to the formation of a hard consistency mass that, through 
radiographic examination, revealed to be encapsulated in the medial region of the carpus, whit points of calcification and possible synovial 
communication and also exostosis from the distal region to the proximal metacarpal. A shock wave therapy session was held in an attempt 
to reduce the mass size, followed by a surgery to remove it. The hard mass was found to be filled with calcified firm consistency granules 
adhered to fibrous tissue. The animal received a medical discharge after 2 months of treatment, without claudication and with a reduced 
circumference of the affected carpal. In the histopathological exams were observed large areas with collagen deposition associated with 
ossification. The  corticosteroid infiltration in periarticular tissue resulted an extensive scar tissue formation, showing to be an osseous 
metaplasia in histopathological exams. 

          Realizou-se terapia por ondas de choque em sessão única no período pré-operatório, e em exame radiográfico pós-seção, observou-se  
delimitação maior da massa. Optou-se pelo tratamento cirúrgico, com incisão curvilínea na pele com o ápice direcionado medialmente, 
sobre a face dorsomedial da articulação intercárpica. Após divulsão do subcutâneo, realizou-se incisão em massa fibrosa aderida, a qual não 
se definiu ser ou não cápsula articular, preenchida com grânulos de consistência firme calcificados, aderidos ao tecido fibroso (Figura 3), que 
foi retirada (Figura 4) e encaminhada para exame histopatológico. O animal recebeu alta médica após 2 meses de tratamento, sem 
claudicação e com redução de 12 cm da circunferência do carpo afetado (Figura 5). No exame histopatológico observou-se deposição 
extensa de colágeno e áreas multifocais de calcificação, com presença de cálcio no método de Von Kossa. 

Figura 1:  Equino árabe com aumento de volume na 

face medial do carpo esquerdo.   
Figura 2. Imagem radiográfica de massa encapsulada na 

região medial do carpo esquerdo de equino. 

 Figura 5: Redução da 

circunferência do carpo  


