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ABSTRACT

The use of non-steroidal anti-inflammatory

drugs (NSAIDS) in doses above the

recommended or their prolonged use, result in

adverse effects such as gastrointestinal

disorders in horses, which can lead to

endotoxemic processes. Laminitis is an

affection of the locomotor apparatus of horses

that consists of the structural failure of the

hoof blades, caused by sequelae of other

diseases. A Mangalarga Marchador horse,

female, 3 years old, who showed signs of

abdominal discomfort and tachypnea after

presentation in the race was attended at

Clínica do Rancho, in Camacarí, BA.

According to the clinical history, the animal

was being medicated with an overdose of

flunixin associated with phenylbutazone to

treat a lameness.

RESUMO

A utilização de anti-inflamatórios não

esteroidais (AINES) em doses acima do

recomendado ou seu uso prolongado,

resultam em efeitos adversos, como distúrbios

gastrointestinais nos equinos, podendo levar à

processos endotoxêmicos. A laminite é uma

afecção do aparelho locomotor de equinos

que consiste na falha estrutural das lâminas

do casco, ocasionada por sequelas de outras

doenças.

Foi atendido na Clínica do Rancho, em

Camacarí, BA, um equino, Mangalarga

Marchador, fêmea, 3 anos, que apresentou

taquipneia e intensa sudorese logo após

apresentação em prova.

O histórico clínico era de associação de

Flunixina Meglumina e Fenilbutazona em

superdosagem, 10 ml cada, por 10 dias, para

tratamento de uma claudicação. Na

avaliação apresentou alterações clínicas

características da síndrome da resposta

inflamatória sistêmica (SIRS) e também

alterações em motilidade intestinal.

A terapia de escolha foi conservativa, com a

utilização de antimicrobianos, protetores de

mucosa gástrica e fluidoterapia parenteral de

suporte.

Houve evolução positiva no quadro clínico

geral. Após 12 horas do internamento

apresentou alteração moderada de pulso

digital dos membros anteriores, e adotou

postura antialgica. Foi iniciado protocolo

para laminite, com crioterapia, nos cascos,

por 48 horas. E uso de anti-inflamatório

seletivo de COX-2 e vasodilatador. Com

base no exame radiográfico, foi adotada a

utilização de órtese ortopédica com tamanco

de madeira e palmilha de silicone, com

ajuste no ponto de “breakover”. Além disso,

foi acrescido a administração de suplemento

à base de biotina. Após o manejo no casco,

associada à terapia adotada, ocorreu

significativa melhora no conforto do

andamento da paciente e obteve alta após 40

dias.


