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INTRODUÇÃO:

As fraturas mandibulares em equinos são de suma
importância, por interferirem diretamente em sua
alimentação e com a biomecânica mastigatória, a qual é
subdividida em fases de abertura, fechamento, impacto,
atrito e retorno. Ainda para a mastigação, o equino utiliza
também os músculos masseter e pterigóideo medial e
menor para a excursão lateral.

RESUMO:

Apesar de ser o osso mais comumente fraturado em
traumas faciais, pouco se relata acerca do uso associado de
técnicas no tratamento cirúrgico de redução de fraturas
mandibulares em equinos. Neste caso relatado, pode-se
observar preservação de todas as estruturas dentais em
hemi-arcadas um e dois.

ABSTRACT:

Despite being the most commonly fractured bone in facial
traumas, little is reported about the associated use of
techniques in the surgical treatment of reduction of
mandibular fractures in horses. In this case reported,
preservation of all dental structures in hemi-arches one and
two can be observed.

RELATO DE CASO:

Foi encaminhada ao Hospital Rural, na cidade de Goiânia-
GO, uma potra meio sangue quarto de milha, com dois anos
e meio, pesando 290 quilos, apresentando como principal
queixa fratura exposta de ramo e corpo da mandíbula em
face esquerda. Na anamnese foi relatado que o animal havia
sofrido um trauma mecânico (cerca de madeira) há quatorze
dias e no exame físico notou-se uma ferida profunda, do tipo
lacerativa e perfurante em face lateral evidenciando a
fratura óssea e com grau de contaminação infectada suja
com exsudato seropurulento (figura 1).

Foram solicitados exames complementares laboratoriais e
também exame de imagem radiográfica, onde constatou-se
dois focos de fratura anatômica em mandíbula esquerda,
ramo e corpo. Após exames, a indicação cirúrgica foi
ressaltada. Como medicação pré-cirúrgica foi administrado a
antibioticoterapia à base de estreptomicina (10 mg/kg),
além de antiinflamatório não esteróidal fenilbutazona (2,2
mg/kg), juntamente com o soro antitetânico. Após três dias
de administração, foi realizado o procedimento cirúrgico,
onde o animal, após anestesiado, foi mantido em decúbito
lateral esquerdo. O transoperatório iniciou-se com incisão
longitudinal nos focos de fratura, rebatimento dos tecidos
musculares e realização de cerclagem no ramo mandibular,
utilizando três pontos de tensão com fio em aço, com a
proposta de se obter neutralização das forças de
cisalhamento e, também, de rotação.

Figura 1: imagem registrada
imediatamente após entrada do
animal ao hospital, onde se é
possível observar a extensão e
gravidade do caso.

Figura 2: paciente em decúbito
lateral esquerdo, durante a
realização da técnica de
osteossíntese.

A mandíbula dos equinos está sujeita a forças repetitivas ao
mastigar 1. Devido a este fato, os métodos de fixação quanto
às propriedades biomecânicas devem ser considerados no
momento da redução da fratura. No foco encontrado no
corpo da mandíbula, optou-se pelo uso da técnica de
osteossíntese com placa reta auto compressiva de cinco
furos fixada por três parafusos corticais. Como pós-
operatório imediato foi realizado um penso com antibiótico
tópico à base de metronidazol injetável (5 mg/ml), atadura
em crepe e atadura elástica, além da terapia antibiótica
sistêmica à base de estreptomicina e antiinflamatória à base
de fenilbutazona.

CONCLUSÃO:

Conclui-se, então, que fraturas mandibulares em equinos
mostram-se como um desafio terapêutico ao profissional da
área, requerendo protocolos complexos de abordagem
clínica, diagnóstica, anestésica, cirúrgica e de manutenção
pós-operatória, visto que, em sua maioria, apresentam-se
com infecções e lacerações de tecido, podendo levar a perda
de função motora da mastigação, bem como problemas
sistêmicos ao animal portador desse tipo de lesão. Neste
relato de caso, o uso de técnicas operatórias diferentes
resultou em um procedimento com bom prognóstico,
mesmo a ferida apresentando tempo de evolução
consideravelmente grande. Os cuidados pós-operatórios,
como também medicações corretas e novas intervenções
cirúrgicas foram fundamentais para o sucesso das técnicas e
do caso clínico.
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Figura 3: evolução da ferida
após procedimentos.
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