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Resumo

O queratoma é uma neoplasia benigna abundante em queratina que acomete o digito e possui progressão lenta, desenvolve - se

dentro do estojo córneo a partir da banda coronária e se ramifica entre a parede interna do casco e a falange distal. Embora não

seja clara sua etiologia, já foi associado a traumas e irritações crônicas diretas ao estojo córneo, sendo o tratamento recomendado

a ressecção cirúrgica parcial ou completa da parede do casco. O animal apresenta rotação e afundamento da falange distal nos

dois membros, além de abscessos recorrentes no membro afetado (MTE), mais especificamente na região da banda coronária,

juntamente com deformações do estojo córneo e protuberâncias, todos estes decorrentes da laminite. Tendo em vista o histórico e

os sinais clínicos foi realizado o tratamento cirúrgico através da ressecção parcial do estojo córneo e remoção total do queratoma.

O material obtido equivalia a uma massa de consistência firme e coloração esbranquiçada, sendo que as bordas não foram

definidas devido ao caráter ramificado (infiltrativo) em torno das laminas dérmicas e epidérmicas do estojo córneo. Após a

ressecção foi realizada a estabilização do casco através da cerclagem com uma placa de metal/braçadeira fixada com parafusos

nas bordas dorsal da muralha do casco para evitar o aumento da ferida cirúrgica realizada. Ademais, associou-se uma órtese com

gesso sintético provendo o suporte palmar do casco. O prognóstico é favorável, sendo a estabilização do casco fundamental para

evitar a proliferação exuberante do tecido de granulação e dor.

Palavras – Chaves: Estabilização; Estojo; Neoplasia; Queratinização.

Abstract

Keratoma is a benign neoplasm abundant in keratin that affects the digit and has a slow progression, develops inside the horny

case from the coronary band and branches between the inner wall of the hoof and the distal phalanx. Although its etiology is not

clear, it has already been associated with trauma and chronic irritations directly to the horny case, with partial or complete

surgical resection of the hoof wall being the recommended treatment. The animal presents rotation and sinking of the distal

phalanx in both limbs, in addition to recurrent abscesses in the affected limb (MTE), more specifically in the region of the

coronary band, together with deformations of the corneal case and protuberances, all of these resulting from laminitis. In view of

the history and clinical signs, surgical treatment was performed through partial resection of the corneal case and total removal of

the keratoma. The material obtained was equivalent to a mass of firm consistency and whitish coloring, and the edges were not

defined due to the branched (infiltrative) character around the dermal and epidermal laminae of the horny case. After resection,

the hoof stabilization was performed through cerclage with a metal plate / clamp fixed with screws on the dorsal edges of the

hoof wall to prevent the increase of the surgical wound. In addition, an orthosis was combined with synthetic plaster, providing

palmar support for the hull. The prognosis is favorable, with stabilization of the hoof essential to avoid the exuberant proliferation

of granulation tissue and pain.
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Imagens

Legenda: 01) Antes do procedimento, imagem do casco afetado pela neoplasia; 02) Durante o procedimento, ressecção 

cirúrgica do Queratoma; 03) Após ressecção do queratoma e de parte da parede dorsal do casco, colocação de braçadeira para 

dar sustentação ao casco; 04) Após término do procedimento, finalização com gesso.
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