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At the Veterinary Hospital of Large Animals of the Universidade de Brasilia, a

male horse, Mangalarga Marchador, 8 years old, 350 kg was treated. The

history indicated an accident 34 days ago that caused, in the right thoracic limb,

partial laceration of the superficial and total digital flexor tendon, in addition to a

wound in the coronary band. The animal was already using therapeutic

horseshoe with extended heels. In addition to systemic medication, a regional

perfusion was performed above the fetlock, accessing the digital palmar vein

with a solution of 4 ampoules of amikacin, 5ml of lidocaine and 7ml of NaCl

0.9% in the 1st syringe, and 5ml of dimesol and 15ml of NaCl 0 , 9% in the 2nd

syringe, remaining with the tourniquet for 20 minutes. With the evolution of the

condition, the animal showed improvement in “saw-horse” stance posture and

remained standing most of the day. A marked stress line was observed, with

areas of keratinization and detachment from the devitalized distal portion of the

horny case. In the radiographic examination, in the 60º dorsal-palmar

projection, a type V fracture of the medial palmar process of the third phalanx

was found, secondary to osteomyelitis due to dermal devitalization caused by

coronary laceration. Surgical debridement was performed, noting the presence

of fetid secretion and necrosis of the third phalanx sequestered fragment, which

was removed. After one week, granulation was observed in the region of the

third phalanx and hoof growth. Therefore, the importance of monitoring the

integrity of the third phalanx during the recovery of animals affected by wounds

in the coronary band is highlighted.

Foi atendido no Hospital

Veterinário de Grandes Animais

da Universidade de Brasília um

equino, macho, raça

Mangalarga Marchador, 8 anos,

350 kg. O histórico apontava

um acidente há 34 dias que

causou, no membro torácico

direito, laceração parcial do

tendão flexor digital superficial

e total do profundo, além de

ferida na coroa do casco. O

animal já fazia uso de ferradura

terapêutica com prolongamento

de talão.

Além de medicação sistêmica,

realizou-se perfusão regional

acima do boleto, acessando a

veia digital palmar com solução

de 4 ampolas de amicacina, 5ml

de lidocaína e 7ml NaCl 0,9% na

1º seringa, e 5ml de dimesol e

15ml de NaCl 0,9% na 2º

seringa, permanecendo com o

garrote por 20 minutos.

Histórico

Tratamento Clínico

Com a evolução do quadro, o

animal apresentou melhora na

postura antiálgica e permanecia em

estação durante a maior parte do

dia. Observou-se linha de estresse

acentuada, com áreas de

queratinização e descolamento de

porção distal desvitalizada do estojo

córneo. No exame radiográfico, na

projeção dorso-palmar 60º,

constatou-se fratura tipo V do

processo palmar medial da terceira

falange, secundária à osteomielite

devido a desvitalização dérmica

causada pela laceração coronária.

Evolução do Quadro

Efetuou-se o debridamento

cirúrgico, notando a presença

de secreção fétida e necrose do

fragmento da terceira falange

sequestrado, no qual foi

removido.

Evolução do Quadro Conclusão

Após uma semana observou-

se granulação na região da

terceira falange e crescimento

do casco. Destaca-se,

portanto, a relevância do

monitoramento da integridade

da terceira falange durante a

recuperação de animais

acometidos por feridas na

coroa do casco.

Figura 1. Membros torácicos

lesionados após acidente

com placa de trânsito.

Figura 2. Ferida da coroa do

casco na região medial do

membro torácico direito.

Figura 3. Projeção

radiográfica dorso-palmar

60º da terceira falange do

membro torácico direito.

Figura 4. Fragmentos retirados durante o

debridamento cirúrgico da terceira falange .

FRATURA TIPO V DE TERCEIRA FALANGE EM 

EQUINO - RELATO DE CASO.

Type V fracture of third phalanx in equine -

case report.

Figura 5. Membro torácico direito

após procedimento cirúrgico.
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Figura 6. Casco do membro

torácico direito após a alta

médica.
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