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The goal of this study was to report a case of mandibular fracture in a newborn, admitted at the Clínica Veterinária de Equinos, located in Lavras da Mangabeira, Ceará, Brazil. The case was

seen in a foal a dayold, race Quarto-de-milha, weighing 48 kg live weight. In anamnesis the owner reported that hours after delivery the animal had blood in his mouth and could

not perform breast milk suction. On physical examination theanimal had become active, heart rate of 108 bpm, respiratory rate of 46 mpm, temperature of 39,3ºC, with pain on palpation

and mobility on the right mandible branch. Radiographic examination showed oblique fracture.We opted for the cerclage using stainless steel wire 1.0 mm. The animal

was sedated with detomidine (0.02mg/kg/EV) and for regional block in the mandibular foramen with lidocaine 2 ml. For the immobilization of the fracture, a skin incision was made ventral to

the mandible branch, below the fracture and with the aid of a drill were two holes for the wire, where the ends thereof were passed ventrally out fracture. Flunixin

meglumine (1.1mg/kg/EV) and Ceftiofur (2.2mg/kg/IM) every 24 hours for three and seven days, respectively, were used postoperatively. The animal was fed through a nasogastric

tube with breast milk every two hours. We concluded that the use of cerclage with steel wire was effective for mandibular osteosynthesis, providing functional return of the animal of this

report.
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ABSTRACT

OSTEOSSÍNTESE MANDIBULAR EM EQUINO NEONATO: 

RELATO DE CASO

RELATO DE CASO

Traumas envolvendo a região da cabeça em equinos não são raros, podendo resultar em fraturas de mandíbula ou maxila que alteram a capacidade de apreensão e trituração dos

alimentos, levando à inapetência ou à anorexia. A mandíbula é o osso da cabeça mais comumente fraturado nos equinos, sendo que esta normalmente é aberta. O presente trabalho relata um

caso de fratura mandibular em neonato atendido na Clínica Veterinária de Equinos, localizada no município de Lavras da Mangabeira, estado do Ceará. O caso foi observado em uma potra de

um dia de idade, da raça quarto de milha, pesando 48 kg de peso vivo. Na anamnese o proprietário relatou que horas após o parto o animal apresentou sangue na boca e não conseguia realizar

sucção do leite materno. No exame físico o animal apresentava-se ativo, frequência cardíaca de 108 bpm, frequência respiratória de 46 mpm, temperatura de 39,3ºC, com dor a palpação e

mobilidade no ramo da mandíbula direita. Ao exame radiográfico constatou-se fratura oblíqua. Optou-se pela cerclagem utilizando fio de aço inoxidável 1,0 mm. O animal foi sedado com

detomidina (0.02mg/kg/EV) e realizado bloqueio regional no forame mandibular com 2mL de lidocaína a 2%. Para a imobilização da fratura, uma incisão cutânea foi realizada ventral ao ramo

da mandíbula, abaixo da fratura e com auxílio de uma furadeira foram realizados dois furos para passagem do fio, onde as extremidades dos mesmos foram transpassadas saindo ventralmente

a fratura (figura 1).

Flunixin meglumine (1,1mg/kg/EV) e Ceftiofur (2,2mg/kg/IM) a cada 24 horas por três e sete dias respectivamente, foram utilizados no pós-operatório. O animal foi alimentado através

de sonda nasogástrica com leite materno a cada duas horas e substituto do mesmo, vindo a realizar sucção do leite materno dois dias após o procedimento cirúrgico. Concluímos que a

utilização de cerclagem com fio de aço foi efetiva para osteossíntese mandibular, proporcionando o retorno funcional do animal descrito neste relato.

Figura 1: Fratura do ramo direito da mandíbula com

cerclagem utilizando fio de aço flexível.
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