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Muscle strain injuries are reported in athlete dogs, however, descriptions of this disorder in horses are still scarce and there are no reports in

mules. The objective is to report the case of a mule treated at CDP/UFBA at 3 years of age, with a history of lameness 30 days after the start of

gait training. During the physical examination of the locomotor system, grade III lameness was identified in the right pelvic limb, with a reduction in

the cranial step phase, frequent tripedal station, intense painful sensitivity in the semimembranous, semitendinosus and gastrocnemius muscles,

and atrophy of the entire musculature of the limb. In the radiographic examination, no bone or joint disorders were identified, however, the

ultrasound examination of the gastrocnemius muscle allowed the identification of deep, diffusely hypoechoic strata with loss of the normal

arrangement of muscle fibers and accumulation of anechoic fluid in the distal portion of the muscle. Serum biochemistry revealed an increase in

CK activity (226 IU/L). The therapeutic protocol included parenteral administration of meloxican (0.6 mg/kg, 24/24h) and midazolan (0.03 mg/kg,

12/12h) for eight and six days, respectively. Physiotherapy was based on pressure hydrotherapy (shower), massage with anti-inflammatory

ointment in place 2x/day and therapeutic walks. At the end of treatment, the patient presented with grade I lameness and was discharged with a

recommendation to administer thiocolchicoside tablets (0.05 mg/kg, 24/24h) for 5 days, and a gradual return to activity 30 days after the end of

treatment. The data obtained in the clinical examination allowed to identify injury due to muscle strain, with partial rupture of muscle fibers and

accumulation of fluid due to edema or hemorrhage.

A distensão muscular ocorre a partir de uma tensão

exagerada na musculatura que resulta em lesões parciais

ou completas da fibra muscular. Existem relatos deste

distúrbio em cães, mas as descrições em equinos são

escassas e não há relatos em muares.

Objetiva-se relatar o caso de uma mula atendida no

CDP/UFBA aos 3 anos de idade, com histórico de

claudicação 30 dias após o início do treinamento de

marcha. Durante o exame físico do sistema locomotor

identificou-se claudicação grau III (I-IV) em membro

pélvico direito, com redução da fase cranial do passo,

estação tripedal frequente, sensibilidade dolorosa intensa

nos músculos semimembranoso, semitendinoso e

gastrocnêmio, e atrofia de toda musculatura do membro.

O exame ultrassonográfico (KAIXIN, KX5600) do músculo

gastrocnêmio permitiu identificar estratos profundos

difusamente hipoecóicos com perda do arranjo normal de

fibras musculares (Fig. 2A) e acumulo de liquido

anecogênico em porção distal do musculo (Fig. 2B). A

bioquímica sérica revelou elevação da atividade da CK (226

U.I/L).

O protocolo terapêutico incluiu a administração parenteral de

meloxican (0,6 mg/kg, 24/24h) e midazolan (0,03 mg/kg,

12/12h) durante oito e seis dias, respectivamente. A

fisioterapia se baseou em hidroterapia por pressão (ducha),

massagem com pomada anti-inflamatória no local 2x/dia e

caminhadas terapêuticas.

Ao final do tratamento a paciente apresentava claudicação

grau I (I-IV) e recebeu alta médica com recomendação de

administração de tiocolchicosídeo comprimidos (0,05mg/kg,

24/24h) por 5 dias, e retorno gradativo à atividade 30 dias

após o final do tratamento.

Os dados obtidos no exame clínico permitiram identificar

lesão por distensão muscular, com ruptura parcial das fibras

musculares e acúmulo de liquido por edema ou hemorragia.

Fig. 1: Atrofia muscular do membro pélvico direito de muar com distensão

muscular no dia do internamento (dia 0), 15 e 30 dias após o início do tratamento.

Fig. 2: Imagens ultrassonográficas do eixo longo do musculo gastrocnêmio direito de

muar portador de distensão muscular, obtida com transdutor linear de 7-12 MHz.
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No exame radiográfico não foram identificados distúrbios

ósseos ou articulares, entretanto alterações musculares

foram observadas a partir da ultrassonografia e avaliação

da bioquímica sérica.
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As distensões musculares possuem tratamento distinto

daquele utilizado nos distúrbios ósseos e articulares, por

isso, a identificação correta da lesão muscular deve ser

realizada com o auxílio da ultrassonografia, possibilitando o

tratamento adequado.
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