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INTRODUÇÃO 

CASO CLÍNICO 

Anamnese: 

•   Égua; 

•   Cinco anos de idade; 

•   350 Kg; 
• Fratura em membro 

torácico direito (MTD) 

devido a trauma, 10 

dias antecedentes ao 

atendimento. 

Exame clínico: 
• Claudicação grau IV do MTD; 

• Movimentos laterais anormais no MTD; 

• Crepitação à palpação; 

• Edema e exsudato serossanguinolento 

em ferida na região proximal/lateral do 

metacarpo. 

Avaliação 

radiográfica: 
Fratura completa e 

cominutiva exposta 

do Tipo I no terço 

proximal do McIII 

direito (Figura 1). 

Terapia pré-

operatória: 
• Fenilbutazona  

(2,2 mg/kg, IV, SID, 3 dias); 

• Ceftiofur   
(4,4 mg/kg, IV, SID, 7 dias); 

• Soro antitetânico 
(5.000 UI, IM, dose única). 

Tratamento cirúrgico: 
• Três pinos introduzidos 

latero-medialmente no rádio e 

um na epífise do McIII; 

• Imobilização com gesso 

sintético até recobrir os pinos, 

do casco até região proximal 

do rádio (Figura 2). 

Pós-operatório: 
• Dimetilsufóxido 
(1g/kg, IV, SID, 3 dias);  

• Dipirona 
(25mg/kg, IV, BID, 5 dias); 

• Morfina 
(0,1mg/kg, IM, BID, 3 dias); 

• Gentamicina (6,6mg/kg, 

IV, SID, 5 dias); 

• Omeprazol (0,4mg/kg, VO, 

SID, 20 dias). 

Após 20 dias da 

intervenção cirúrgica: 
• Boa evolução clínica; 

• Em estação ininterrupta, 

animal tentou repousar 

em decúbito lateral, 

levando à fratura no 

ponto de ancoragem do 

pino proximal do osso 

rádio  (Figura 3). 

Devido aos custos e possíveis 

complicações de uma nova 

conduta para osteossíntese, 

optou-se pela realização da 

eutanásia. 

   The present study reported the osteosynthesis of comminuted 

fracture of the third metacarpal (McIII) in equine, with use of 

transcortical pins and synthetic plaster. However, after 20 days 

of surgical intervention, the animal tried to rest in lateral 

decubitus, resulting in a fracture at the anchorage point of the 

proximal pin of the radius bone. Due to the costs and possible 

complications, euthanasia was chosen. 

   A utilização de transfixação com pinos, associada ao gesso é 

uma forma modificada de fixação externa utilizada para o 

tratamento de fraturas do terceiro metacarpo, terceiro metatarso 

e das falanges, apresentando melhores resultados para fraturas 

com multifragmentos do que em fraturas simples (Auer et al., 

2019). A técnica consiste na inserção de pinos transcorticais 

proximais ao local da fratura e sua incorporação dentro de um 

molde de gesso que envolva o pé (Auer et al., 2019). Objetiva-se 

relatar a osteossíntese de fratura cominutiva de terceiro 

metacarpiano (McIII) em equino, com utilização de pinos 

transcorticais e gesso sintético. 

ABSTRACT 

RESULTADO E DISCUSSÃO CONCLUSÃO 

   Nas fraturas de ossos longos em equinos, um dos problemas 

é a necessidade de apoio de todos os membros no pós-

operatório (Levine e Richardson, 2007; Bischofberger et. al., 

2009). Lescun et al. (2007) destacam a fratura secundária à 

fixação por pinos transcorticais e gesso sintético como uma 

complicação importante neste tipo de fixação. 

   Conclui-se que mesmo a cirurgia sendo realizada sem 

complicações, conferindo boa estabilização óssea, o sucesso 

cirúrgico também depende de um minucioso acompanhamento 

no pós-operatório.  
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Figura 1: Imagem radiográfica revelando 

fratura completa, cominutiva e exposta no 

osso metacarpo III direito. (A) Vista 

Dorsopalmar e (B) Vista Latero-Medial .  

Figura 3: Imagem radiográfica da vista 

dorsocaudal demonstrando os três pinos 

transcorticais no osso rádio e a fratura (seta 

vermelha) devido a tentativa de decúbito do 

animal. 
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Figura 2: Animal após o procedimento 

cirúrgico, podendo observar a imobilização 

com o gesso sintético. 
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