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RESUMO

Por culturalmente serem animais voltados ao trabalho ou ao esporte, os equinos apresentam um sistema locomotor extremamente resistente e 
adaptado a suportar grandes cargas. Ainda assim, cavalos, em geral, estão propensos a diversos acidentes devido ao seu tamanho, força e 
temperamento. Esses acidentes costumam ocorrer durante o manejo do animal, por condições inadequadas das cocheiras ou das pastagens que 
frequentam e, no caso de cavalos atletas, devido ao exercício extenuante a que são submetidos. Por sustentarem grande parte do seu peso sobre 
os membros, sobretudo os anteriores, diversas afecções que acometem o sistema locomotor tornam-se intratáveis e o animal muitas vezes é 
submetido à eutanásia. O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso de um equino macho, SRD, 6 anos, pesando 330 kg, que sofreu 
acidente em objeto cortante durante o pastejo e que resultou em ferida lacerante do membro anterior direito, ruptura total dos tendões flexores 
digitais, superficial e profundo, e também do ligamento suspensório do boleto. O animal recebeu atendimento de urgência, sendo submetido, na 
ocasião, a uma tenorrafia do tendão digital profundo. No entanto, a técnica não obteve sucesso e houve deiscência da sutura. Após ter sido 
indicada a eutanásua pelo veterinário que realizou o primeiro atendimento, o equino foi trazido à Universidade Estácio de Sá/RJ. Passando por 
um novo atendimento, observou-se hiperextensão do boleto e presença de tecido de granulação exuberante na lesão, sendo, então, realizado 
tratamento da ferida por segunda intenção via Técnica dos 3 Ls, que consiste na associação de um curativo de baixa fricção (limpeza da ferida 
com gaze e soro fisiológico) à aplicação de pomada à base de Leptospermum Scoparium e laserterapia com infravermelho na dosimetria de 1 
Joule (aplicação pontual em toda ferida). Visando a reconstrução dos tendões flexores digitais, o animal foi submetido a uma única aplicação de 
células tronco. Como tratamento coadjuvante foram feitas sessões de ozonioterapia retal para aumento da imunidade e perilesional para auxiliar 
na cicatrização da ferida. Durante todo o tratamento, o animal fez uso de ferradura terapêutica conhecida como rabo de peixe. O espaço entre o 
boleto e a ferradura foi preenchido com polipropileno retirado de pranchas de surf e adaptado para dar mais conforto e melhor sustentação ao 
membro. A cicatrização total ocorreu em 4 meses. Atualmente o cavalo encontra-se saudável e utilizando uma órtese construída por impressora 
3D. Durante todas as intervenções de tratamento, o animal apresentou parâmetros vitais normais, sem alterações relevantes, onde conclui-se 
que mesmo em casos de acometimento extenso do membro locomotor, com rompimento de tendões, existem tratamentos eficazes que 
possibilitam a recuperação do animal.
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