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Dorsal arch fracture of the first cervical vertebrae followed by abscess – Case Report

Rafael S. AMARAL1
, Laura M. LOVO2

, Gabriel L. FREITAS3
, Lucas F. PEREIRA4

, Ana Paula F. MARTINS3
, 

Danilo T. LIMA3
, Simone B. MARTINEZ2, Vitor F. CASAS4

1 - Pós-Graduando Stricto Sensu em Ciência Animal pela Universidade de Franca (UNIFRAN)

2 - Aprimorando(a) em Clínica e Cirurgia de Grandes Animais pela Universidade de Franca (UNIFRAN) 

3 – Médico(a) Veterinário(a) Autônomo

4 – Docente do Curso de Graduação em Medicina Veterinária da Universidade de Franca (UNIFRAN)

rafaelamaral271@gmail.com

ABSTRACT:

Cervical vertebral fractures can come from different etiologies, among them, external stimuli resulting due to the horses' active behavior. The

objective of this study was report the case of a 9-year-old male, gelding, mixed breed, treated at the Veterinary Hospital of the University of Franca.

The animal was referred with a complaint of chronic swelling in the dorsal area between the first cervical vertebrae, presence of a fistula and

painful tenderness on the affected region and resistance to flex and extend the head. In the radiographic examination, a fracture of the dorsal arch

of the atlas was detected with bone fragmentation and also calcification of the surrounding soft tissue, which determined the treatment option by

surgical intervention. Cervical vertebral fractures are not commonly diagnosed in adult horses. Subtotal ostectomy is necessary as an effective

intervention, especially when associated with fistulas.
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INTRODUÇÃO

Os equídeos são animais predispostos a apresentarem injúrias no

esqueleto axial devido seu comportamento ativo. A coluna cervical

vertebral é constituída por sete vertebras e os traumas são as

causas mais comuns de fraturas do processo espinhoso

(WENNERSTRAND et al., 2010). Os sinais clínicos observados

nesses casos são inchaço da região fraturada, alteração no

contorno do pescoço, rigidez por toda a extensão da coluna,

alterações de mobilidade e fístulas. Um bom exame clínico irá

determinar se há dor, sua localização e possível causa, porém, o

principal método diagnóstico é o exame radiográfico. O tratamento

para tais fraturas pode ser conservativo ou cirúrgico. A abordagem

clínica consiste na administração de analgésicos, anti-inflamatórios

não esteroidais, corticoides e repouso em baia. Caso o

procedimento cirúrgico seja necessário, opta-se pela ostectomia

subtotal dos processos espinhosos. A recuperação ocorre entre 8 e

12 semanas (DIXON, 2018). O objetivo do presente trabalho é

relatar o caso de um equino com fratura do arco dorsal da primeira

vértebra cervical seguido de abscesso.

RELATO DE CASO

Equino macho, castrado, sem raça definida, com 9 anos de idade,

deu entrada ao Hospital Veterinário da Universidade de Franca

(UNIFRAN), apresentando aumento de volume crônico na região

dorsal das primeiras vértebras cervicais, com presença de fístula,

dor local e resistência a movimentos de flexão e extensão da

cabeça. Através de exame radiográfico simples, diagnosticou fratura

do arco dorsal do atlas com fragmentação óssea e calcificação de

tecido mole regional. Sendo assim, optou-se pelo procedimento

cirúrgico. Após rigorosa antissepsia da região cervical, com o

animal em decúbito lateral sob anestesia inalatória, iniciou o

procedimento cirúrgico por meio de duas incisões de três

centímetros de comprimento, nas regiões de maior flutuação,

distantes 15 cm entre elas e separadas pelo ligamento nucal.

Através destes acessos, realizou-se divulsão romba manual e com

tesouras, criando um túnel pelo subcutâneo, comunicando as duas

incisões. Ato contínuo, iniciou-se a curetagem e retirada de

fragmentos ósseos e de tecidos calcificados, seguido de limpeza

abundante da região com solução fisiológica 0,9%. Por fim, realizou

dermorrafia com náilon 1 e fixou-se uma sonda Foley em cada

ferida cirúrgica, afim de promover um sistema de drenagem e

limpeza local. O animal foi medicado com flunixina meglumina

(1,1mg/kg/SID, por 5 dias), cloridrato de ranitidina (1mg/kg/TID, por

13 dias), dexatametasona (0,05mg/kg/SID, por 3 dias),

dimetilsulfóxido (0,25mg/kg/BID, por 3 dias), tramadol (2mg/kg/BID,

por 3 dias), dipirona (25mg/kg/BID, por 6 dias), sulfadoxina com

trimetoprima (10mg/kg/SID, por 13 dias) e enrofloxacina

(2,5mg/kg/BID, por 6 dias). Após 15 dias o animal apresentou

satisfatória evolução, sem sinais de infecção e de dor local.

DISCUSSÃO

Segundo Robertson e Samii (2012) as fraturas vertebrais cervicais são

raras nos equinos adultos, entretanto, são as mais comuns quando

comparadas ás de outros seguimentos da coluna. Nixon (2020) cita que um

dos sinais clínicos mais comuns é a formação de edema cranial bilateral ao

atlas e assimetria entre o espaço paracondilar da base do crânio e do arco

dorsal desta vértebra, o que condiz com o caso relatado. A ostectomia

subtotal é um tratamento eficaz para fraturas de processo espinhoso,

principalmente em casos onde o animal apresenta fístulas associadas

(BRINK, 2014), Nixon (2020) ainda cita que a cicatrização pode ser

dificultosa além de necessária estabilização da região.

CONCLUSÃO

Conclui-se que após o diagnóstico radiográfico de fratura do arco dorsal da

primeira vértebra cervical seguido de infecção local, a curetagem cirúrgica

pode apresentar bons resultados quando associada a um sistema de

drenagem e a terapia anti-inflamatória e antimicrobiana sistêmica

prolongada.
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FIGURA 1: A – Imagem radiográfica latero/lateral da vértebra cervical fraturada; B –

Imagem radiográfica latero/lateral demonstrando áreas de calcificação na região fraturada;

C – Imagem do paciente com sonda de Foley após intervenção cirúrgica; D – Imagem do

paciente com o curativo; E – Imagem da ferida cirúrgica em evolução; F – Imagem da

ferida cirúrgica em fase final de cicatrização.

FONTE: Vitor Foroni Casas (2019)
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