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INTRODUÇÃO
Os músculos constituem em uma das principais unidades de trabalho do
organismo animal. O volume total do músculo é constituído de 75% a 90% de
miofibras, além das células de gordura, fibroblastos, tecido conjuntivo, nervos e
vasos capilares (Reed & Bayly, 2000; Thomassian, 2005). Novas fibras em um
músculo esquelético não são formadas após o nascimento. Quando partes dos
músculos são destruídas, o reparo prossegue com a substituição por tecido
conjuntivo, este por vez mais frágil e sem ou com mínima ação contrátil. Quando
a função de um músculo é perdida, são feitos ajustes pelo organismo animal para
permitir que outros músculos produzam a ação desejada (Getty, 1981). A ruptura
muscular ou rotura muscular é um agravamento de músculos distendidos
(registrado através do fuso muscular) e sugere ruptura completa das fibras
musculares, formando logo em seguida um hematoma ou, quando em proporção
menor um acúmulo de líquido. Isto ocorre devido uma força abrupta da
musculatura quando sem um pré-aquecimento daquela musculatura ou um
esforço intenso localizado (Ted S. Stashak, 2006). Animais de vaquejadas são
sobrecarregados fisicamente exigindo ao extremo de seu sistema locomotor. Este
trabalho objetiva relatar um caso clínico atendido no hospital veterinário (HOVET)
de grandes animais onde se acompanhou o diagnóstico, tratamento e
desenvolver do caso clínico servindo de dados e referência para enfermidade, já
que a literatura é escassa a esse tipo de lesão.

RELATO DE CASO
Deu entrada no HOVET um equino da raça quarto de milha, de aproximadamente
sete anos e de pelagem tordilho. O animal era criado no município de Jaboatão
dos Guararapes e quando voltava de uma vaquejada, o proprietário relatou que
passou rápido por uma lombada fazendo o animal pular dentro do reboque. Isso
fez com que o mesmo abduzisse abruptamente os membros anteriores. Segundo
o proprietário o animal também havia realizado grande esforço chegando até a
disputa final da competição, que neste caso foram 14 corridas aproximadamente.
Ao exame clínico o animal encontrava-se em estação porem com bastante dor ao
se locomover, realizando grande esforço para elevar a mão direita e ainda assim,
arrastando a pinça do casco. Foi observado também grande aumento de volume
da região escapulo umeral e peitoral direito e sinais de inflamação destacando a
dor exacerbada a palpação da articulação escapulo umeral, do tubérculo maior do
úmero direito, da musculatura peitoral, braquiocefálico (clidomastóideo), subclávio
e omotransverso. A claudicação foi classificada de elevação e de grau V segundo
Stashak, (2006). Realizou-se então um exame Ultrassonográfico Doppler Colorido
no qual resultou em que, região de topografia de músculos peitorais direito foi
observada área de aumento de ecogenicidade sugerindo lesão muscular por
rotura do tipo III com formação de hematoma, presença de fluido periarticular
anecóico com pontos ecogênicos flutuantes, sugerindo líquido hemorrágico ou
transudato modificado. O animal recebeu 225mg de acetato de Metilprednisolona
VO (dose única), 10 mL de fenilbutazona intravenoso (IV) a cada 24 horas
durante três dias seguidos de um sachê de fenilbutazona via oral (VO) uma vez
ao dia durante sete dias; 675mg de Omeprazol VO a cada 24 horas durante 10
dias; massagem com EkyphlogylR três vezes ao dia; ducha local de água fria
duas vezes ao dia em movimentos rotatórios; 10g de Condroton PlusR VO uma
vez ao dia; 20mL de ESE-SuperR VO; liga de descanso para o membro
contralateral e repouso 24 horas durante três meses. No dia 01\07\14 o animal ao
deitar-se reagudisou a lesão passando a apresentar claudicação mista de grau III.
Em relação ao tratamento realizado anteriormente, o animal vinha apresentando
melhora significativa. Decidiu-se manter apenas o E-S-ER, Condroton PlusR e
massagem local com FitotraumaR aliado a seções de fisioterapia sendo no início
utilizado 3 seções de Kinesioterapia juntamente ao ultrassom terapêutico. As fitas
de kinesio foram aplicadas na função de contração muscular 30% para o
clidomastóide sendo a primeira âncora na origem e a segunda na inserção, outra
fita foi aplicada na função de contração muscular 50% da musculatura peitoral
profunda usando o mesmo fundamento citado acima. O ultrassom terapêutico foi
aplicado apenas para musculaturas peitorais sendo 20 minutos cada seção (a
cada três dias). Após terminar ambas as seções iniciou-se terapia de contraste na
musculatura peitoral juntamente com 10 seções de acumputura sendo realizada
uma vez por semana.

Figura1. Fig. 1A, Animal descrito no caso com tricotomia para realização da ultrassonografia no possível local
afetado; Fig 1B, animal após aplicação da 1ª Kinesio tape; Fig. 1C, animal após a aplicação da 2ª Kinesio tape.
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RESULTADOS, DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Novas fibras em um músculo esquelético não são formadas após o nascimento.
Quando partes dos músculos são destruídas, o reparo prossegue com a
substituição por tecido conjuntivo, este por vez mais frágil e sem ou com mínima
ação contrátil. Quando a função de um músculo é perdida, são feitos ajustes
pelo organismo animal para permitir que outros músculos produzam a ação
desejada (Getty, 1981), isto pôde ser observado neste relato. O uso do exame
Ultrassonográfico mostrou-se mais útil para este caso assim como relata Alves
et. al, (2004) em estudo retrospectivo de dor lombar em equinos quando
referentes as miosites. Animais de vaquejadas são sobrecarregados fisicamente
principalmente os animais classificados como “de puxada”, que alem do peso do
cavaleiro, sobrecarregam também musculaturas como os peitorais e grande
dorsal dentre outros. O estresse aliado à impotência funcional de um dos
membros anteriores fez com que o animal desenvolvesse laminite mecânica no
membro contralateral seguida dos outros membros assim como cita Thomassian,
(2005) no livro Enfermidades dos Cavalos. Os tratamentos a base de fisioterapia
surtiram efeitos positivos de imediato já podendo ser visto a partir da segunda
seção ao contrário do homeopático para este caso. Atualmente (cinco meses
após tratamento) o animal demonstra total segurança ao galopar pelo cercado
sem observar nenhum tipo de claudicação, no entanto ainda é cedo para
assegurar que não haverá recidiva caso o mesmo volte a competir.
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Devido alto grau de estresse do animal, o mesmo começou a demonstrar sinais de 
laminitite mecânica aguda. Para laminite utilizou os quatro fundamentos para o 
tratamento sendo anti-inflamatória (Fenilbutazona, Flunixim Meglumine e ácido acetil-
salicílico), afinadores de sangue (Heparina), hipotensiva (Cloridrato de Acepromazina) e 
descongestionante (pedilúvio de água com gelo) segundo Thomassian, (2005) 
juntamente ao uso de suplemento a base de triptofano com intuito de desestressar o 
animal.

ABSTRACT:
Muscle breakdown or muscular disruption is a serious injury of the muscles with full or partial rupture of the fibres, forming hematoma or, to a lesser
extent, accumulation of fluid (edema), because abrupt force on the muscles when without pre-heating or by intense effort located. This work aims to
report a clinical case of muscular rupture of third degree of pectoral muscles ascendant in a horse of vaquejada, assisted at the veterinary hospital
(HOVET-UFRPE) of large animals.


