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Resumo 
Introdução: As alterações relacionadas ao sistema locomotor de equinos são muito frequentes e corresponde a uma grande parcela 
dos atendimentos na medicina equina. Um dos grandes desafios para os veterinários de equinos é o diagnóstico preciso da causa de 
claudicação para que seja realizado o tratamento específico e adequado o mais precoce possível. A síndrome do navicular é 
considerada responsável por um terço das causas de claudicação e apesar de muito estudada, sua etiologia ainda não é totalmente 
esclarecida. O diagnóstico da síndrome navicular baseia-se na anamnese, nos achados do exame físico, na anestesia regional seletiva 
e intra-articular e na imagem diagnóstica. Equinos com síndrome navicular geralmente apresentam histórico de claudicação de 
membros anteriores progressiva, crônica, unilateral ou bilateral, e essa pode ser repentina (mais comum) ou de início agudo. O 
sucesso do tratamento vai  depender de alguns fatores, ou seja, o momento do  tratamento a modalidade esportiva e morfologia do 
equino. O tratamento de casos iniciais de síndrome do navicular equina com poucas alterações de imagem pode ser satisfatório.. O 
tratamento geralmente envolve períodos variáveis de repouso, cuidado com os cascos e colocação e ferradura corretivos, drogas para 
melhorar o fluxo sanguíneo, agentes anti-inflamatórios e recentemente, drogas especificas para o tratamento da artrite. O tratamento 
pode ser feito também com opções cirúrgicas que incluem desmotomia para suspensão do osso navicular, onde o osso é suspenso no 
sentido palmar da articulação interfalangica distal por três ligamentos, e a neurectomia digital palmar, cuja sua função será aliviar a dor 
eliminando a sensibilidade da região palmar do pé . Este relato de caso ira apresentar a evolução da patologia, diagnóstico e 
tratamento utilizado em  um equino, macho com 16 anos de idade e era um cavalo de salto com diagnóstico comprovado onde se 
utilizou a técnica cirúrgica neurectomia bilateral visando a volta do animal as pistas de competição. 
  
Palavras-chave: Equino com síndrome navicular e tratamento. 
 
Abstract 
Introduction: The equine locomotors system alterations are very frequent and corresponds a large portion of cases in equine medicine. 
The most equine veterinarian’s challenge is to do a precise diagnosis of lameness cause to perform a specific and proper treatment as 
early as possible. The navicular syndrome is considered responsible for one third of lameness causes and, although much studied, its 
etiology is still not fully understood. The diagnosis of navicular syndrome is based on clinical history, the physical examination findings in 
regional anesthesia and selective intra-articular and diagnostic imaging.    Successful treatment depends on several factors, namely the 
time of treatment, the sport and morphology of the horse. Treatment of early cases of equine navicular syndrome with few image 
changes may be satisfactory .. Treatment usually involves rest periods variables, beware of hooves and placement and horseshoe 
corrective, drugs to improve blood flow, anti-inflammatory agents and recently, specific drugs for the treatment of arthritis .The treatment 
can also be done with surgical options that include desmotomy for suspension of the navicular bone, where the bone is suspended in 
the palmar direction of the distal interphalangeal joint of three ligaments, and neurectomy palmar digital, which its function is to relieve 
pain by eliminating the sensitivity of palmar foot area. This case report will present the evolution of pathology, diagnosis and treatment 
used on a horse, male 16 jump with proven diagnosis which we used the bilateral neurectomy surgical technique aimed at the animal 
around the race track. 
Keywords: Equine, navicular syndrome ,treatramt. 
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Introdução

 
A claudicação é considerada um indicador de 
distúrbio estrutural ou funcional em um ou mais 
membros locomotores evidentes quando o equino 
está em estação ou em movimento. A maioria das 
claudicações nos equinos ocorre nos membros 
anteriores. Além disso, cerca de 95% se originam 
da altura do carpo para baixo. (STASHAK, 2006). 
 
Segundo Pool et al. (1989) a primeira descrição 
de claudicação relacionada à alterações no osso 
navicular foi descrita por Bridges em 1952 e a 
síndrome do navicular ainda é considerada como 
uma das mais controversas e comuns causas de 

claudicação intermitente dos membros anteriores 
(STASHAK, 2006). De equinos atletas, 
principalmente raças como quarto de milha, Puro 
Sangue Inglês e Anglo-Árabe e entre 4 e 15 anos 
de idade (THOMASSIAN, 2005; STASHAK, 
2006). 
 
A doença do osso navicular é uma moléstia 
degenerativa que envolve o osso sesamóide distal 
(navicular) dos equinos. Nem  sempre  há   lesões 
Macroscópicas evidentes nos animais clinicamente 
claudicantes (JONES; HUNT; KING, 2000). 
 



A doença é espécie-especifica, atingindo todas as 
raças e tipos de equinos de serviço; mas 
raramente observada em pôneis, equinos da raça 
árabe e de raças pesadas e não se manifesta em 
asininos e muares. O diagnóstico da síndrome 
navicular baseia-se na anamnese, nos achados do 
exame físico, na anestesia regional seletiva e 
intra-articular e na imagem diagnóstica (SMITH, 
2006). 
      O objetivo deste artigo e fazer relato de um 

caso clínico atendido durante o estágio. 
 
Revisão Bibliográfica 

 

O osso sesamóide distal é chamado também de 
osso navicular devido ao seu formato de navio 
com borda proximal reta e distal convexa (DYCE 
et al., 1997 ). E está localizado em posição palmar 
ou plantar à articulação interfalangeana distal     
(Fig. 1). 

 
Fig. 1 Osso navicular e (2) Tendão Flexor Digital Profundo – 
TFDP (HANSON,2011). 
 
 

Esses ossos sesamóides são ossos curtos 
desenvolvidos nas cápsulas de algumas se 
relacionam com tendões, mudar a direção dos 
tendões ou aumentar a força de alavanca para os 
músculos e tendões (GETTY, 1986).  
 
É chamada de “síndrome” por ter um grupo de 
sintomas comuns, porém de causa desconhecida 
(DA KUR, 2013). È de patogenia complexa e não 
tem uma entidade patológica específica (AMSTUT, 
2009). 
 
A síndrome do navicular também é conhecida 
como doença do navicular, complexo síndrome do 
navicular e enfermidade articular degenerativa 
(osteoartrose figura 2). Podotrocleose, podotroclite 
crônica asséptica, endoarterite obliterante eqüina 
(MACGREGOR, 2004). Dor palmar ou dor de 
talão, porém a utilização do termo síndrome do 
navicular é preferível pois se caracteriza por um 
conjunto de sinais relacionados entre si, através 
de alguma peculiaridade anatômica fisiológica ou 
bioquímica (THOMAS, 2000) e que geralmente se 
desconhece a etiologia e tratamento específicos. 
 
 

 
Fig.2 faces do osso articular – Osteoartrose. 
A – Vista proximal; B – Vista distal. 1 – Forâmens. 
2 – Fossas 
 
A manifestação clínica varia conforme o estágio da 
doença no momento do diagnóstico (SILVA et al., 
2008), geralmente os animais afetados 
apresentam claudicação de membros anteriores 
progressiva crônica, unilateral ou bilateral, 
podendo ser de inicio agudo (STHASHAK,2006). 
 
Uma claudicação acentuada pode ser observada 
quando o animal for exercitado em solo irregular 
que cause aumento da pressão sobre a ranilha 
que por sua vez transmite à região do osso 
navicular levando à intenso desconforto e dor à 
locomoção (THOMASSIAN, 2005). 
 

 
Figura 3: Ligamentos do tendão flexor digital profundo e dos 
ligamentos sesamóideos colaterais (adaptado de Baxter, 
2011). 

 
Distalmente, o osso navicular é estabilizado pelo 
ligamento sesamóideo ímpar que é constituído por 
uma forte camada de fibras e estende-se desde o 
bordo distal do osso sesamóide distal até à 
superfície flexora da terceira falange (Kainer & 
Fails, 2011). 
 
Os equinos que com síndrome do navicular 
bilateral apresentam ao trote um andamento 
arrastado e rígido. Em movimentos circulares a 
claudicação é geralmente exacerbada no membro 
que está no lado interno (STASHAK, 2006). 
 
O sintoma mais comum é a claudicação crônica e 
progressiva dos membros anteriores de início 
insidioso, a qual nos estágios iniciais melhora com 



a prática de exercícios. Os pés posteriores 
também podem ser acometidos. À medida que a 
doença progride e torna-se persistente, a 
claudicação exacerba-se pelo exercício e melhora 
com repouso. Em consequência a lesão 
geralmente bilateral, uma queixa frequente 
presente é a claudicação unilateral, sem 
preferência de membro. Em geral, no início a 
claudicação é discreta a moderada, 
frequentemente piorando com o tempo. Apesar da 
cronicidade, a claudicação pode ser estabilizar de 
modo que permita pastejo confortável (SMITH, 
2006).  
 
O equino pode demonstrar estes sinais através do 
trote, onde eles vão encurtar a fase final da 
passada, relutância nas atividades de salto e 
através de tropeços contínuos. Quando em 
descanso “apontam” a mão ou as duas de 10 
forma alternada, enterram as pinças na cama e 
fazem montículos debaixo dos talões e sentam-se 
na manjedoura (MIRA, 2011). 
 
Diagnóstico 
 
O diagnóstico da síndrome navicular baseia-se na 
anamnese, nos achados do exame físico, o 
bloqueio do nervo digital palmar e na imagem 
diagnóstica (SMITH, 2006), pois não existe um 
exame clinico patognômico para a detecção da 
doença do navicular. Em casos de suspeita de 
claudicação navicular, os dois membros deve ser 
radiografados, já que as alterações radiográficas. 
Geralmente são bilaterais mesmo quando os 
sinais clínicos não o são (TRHALL, 2010). 
 
O bloqueio do nervo digital palmar serve como um 
exame complementar na síndrome navicular. Por 
causa desse bloqueio e seu consequente alívio na 
dor, o cavalo vai andar um pouco melhor, mas a 
pata ainda vai pisar primeira com a pinça. Esta é 
uma interferência mecânica que não pode ser 
modificada por um bloqueio nervoso (FLORINDO, 
2010). 
 
Na avaliação radiográfica, a localização do osso 
navicular e seu formato complexo exigem a 
realização de, pelo menos, três diferentes 
projeções para que a avaliação radiográfica seja 
completa. (TRHALL, 2010). 
 
Lembrando sempre que antes do membro ser 
radiografado ele precisa ser limpo e estar sem as 
ferraduras. Além de exames radiográficos, existem 
outros exames para auxiliar no diagnóstico da 
síndrome navicular, como a ultrassonografia, 
cintilografia, tomografia computadorizada e 
ressonância magnética (FLORINDO, 2010). 
 
O diagnóstico diferencial deve incluir talões 
cisalhados, fratura da parede do casco, fissuras na 
parede do casco posterior, fraturas do osso 

navicular ou falange distal, osteíte podal, 
alterações de sola e artrose articular do casco 
(SMITH, 2006). 
 
Tratamento 
 
Como muitos equinos com síndrome do navicular 
são submetidos a vários tratamentos, é difícil uma 
avaliação definitiva da eficácia de um tratamento 
especifico na recuperação (STASHAK, 2006). 
 
Vários tratamentos são destinados a reduzir ou 
interromper a degeneração progressiva do osso 
navicular ou fornecer alívio paliativo da dor 
(SMITH, 2006). 
 
O êxito de um tratamento depende de vários 
fatores, incluindo quando o tratamento foi iniciado 
e o uso e a conformação do equino. O tratamento 
de casos precoces de síndrome do navicular com 
mínimas alterações radiográficas pode ser 
satisfatório. Com casos crônicos que apresentam 
Alterações radiográficas, o melhor a ser esperado 
é a prevenção da progressão da síndrome e o 
manejo do equino, de forma esse que possa 
continuar seu desempenho. O tratamento 
geralmente envolve períodos variáveis de 
repouso, cuidado com os cascos e colocação e 
ferradura corretivos, drogas para melhorar o fluxo 
sanguíneo, agentes Anti-inflamatórios.  
E recentemente drogas especificas para o 
tratamento da artrite. (STASHAK,2006)  
 
O tratamento pode ser feito também com opções 
cirúrgicas, que incluem Desmotomia para 
suspensão do osso navicular onde o osso é 
suspenso no sentido palmar da articulação 
interfalangica distal por três ligamentos, e a 
neurectomia digital palmar, cuja sua função será 
aliviar a dor eliminando a sensibilidade da região 
palmar do pé (SMITH, 2006).  
 
Este procedimento não é benigno mas também 
não é uma panaceia. Entretanto nas mãos de um 
bom cirurgião, a neurectomia é uma forma de 
alivio por um longo período (TURNER; 2002). 
 

 
 
Fig 4 Lesão no osso navicular – arquivo pessoal 
Dr. Fernando Mattos 
 
Relato de caso 
 



Eqüino, macho de 16 anos de idade de 
raça Brasileiro de Hipismo, apresentava problemas 
de conformação e de aprumos dos membros, 
porém há cerca de 1 ano foi feito um 
ferrageamento incorreto no cavalo que começou a 
sentir dor nos membros anteriores. Foi realizado 
exames de rotina, como os testes de 
flexionamento, pinçamento dos cascos, teste da 
cunha de ludvick e retirada das ferraduras e, 
finalmente, radiografia. Nas radiografias o cavalo 
apresentou sinais característicos da doença do 
navicular. 
 
Como o animal apresentava a sintomatologia 
clínica, foi feito um ferrageamento específico para 
a síndrome e iniciou-se tratamento 
medicamentoso, com antiinflamatório não-
esteroidal enquanto ele estava sentindo dor 
conseqüência da má ferragem. 
 
O cavalo convivia bem com a doença, porém em 
julho do corrente ano, durante uma prova de salto 
o animal fraturou o osso navicular, confirmado 
através de radiografia.  

 
Radiografias 

 
 Realizou-se três projeções radiográficas em 
ambos os membros torácicos (direito e esquerdo) 
são elas: Lateromedial, Dorsoproximal-

palmarodistal oblíqua de 60° e Palmaroproximal-

palmarodistal obliqua.  

 
Figura 5: Posicionamento para a projeção 
palmaroproximal-palmarodistal oblíqua (adaptado 
de Butler, 2000). 

 
 

Para o procedimento foram utilizados chassis 
18x24cm, Filme de raio x  verde, 18x24cm Kodak4 
e um aparelho de raio-x portátil com 100mAs de 
potência.. Antes do procedimento radiográfico, as 
ferraduras dos membros torácicos (direito e 

esquerdo) foram removidas, e os cascos foram 
lavados. 

 
Ultrasson 
 
Foi realizado o exame ultrassonográfico 

,em ambos os membros torácicos para avaliação 
da bursa podotroclear (BP), tendão flexor digital 
profundo (TFDP), ligamento sesamóide distal 
ímpar (LSDI), face flexora do osso sesamóide 
distal e coxim digital (CD). A ranilha foi aparada e 
lavada com água e sabão. Após a limpeza do 
casco, este foi colocado dentro de uma bota de 
borracha contendo água no seu interior, por um 
período de 60 minutos. O exame foi feito com 
dígito em semi-flexão . Não foi necessário sedação 
no animal. As imagens ultrassonográficas das 
estruturas foram comparadas com as imagens do 
estudo anatômico ultrassonográfico realizado por 
(Sage & Turner 2002). 

 
Tratamento 
 

Vários tratamentos são destinados a reduzir ou 
interromper a degeneração progressiva do osso 
navicular ou fornecer alívio paliativo da dor 
(SMITH, 2006). 
 
O êxito de um tratamento depende de vários 
fatores, incluindo quando o tratamento foi iniciado 
e o uso e a conformação do equino. O tratamento 
de casos precoces de síndrome do navicular com 
mínimas alterações radiográficas pode ser 
satisfatório. Com casos crônicos que apresentam 
alterações radiográficas, o melhor a ser esperado 
é a prevenção da progressão da síndrome e o 
manejo do equino, de forma esse que possa 
continuar seu desempenho. O tratamento 
geralmente envolve períodos variáveis de 
repouso, cuidado com os cascos e colocação e 
ferradura corretivos, drogas para melhorar o fluxo 
sanguíneo, agentes anti-inflamatórios e, 
recentemente, drogas especificas para o 
tratamento da artrite (STASHAK, 2006). 

 
Cirurgia 
 
A neurectomia digital palmar vem sendo 

utilizada há décadas como forma de aliviar a dor 
presente em doenças degenerativas podais que 
não responderam às terapias conservativas 
(Stashak, 1994) 

 
Dentre as tecnicas de neurectomia, a mais 

tradicional e utilizada no país tem sido a técnica da 
guilhotina (TG), que consiste na dissecção 
cuidadosa do nervo, de forma a minimizar o 
trauma causado nas estruturas circunvizinhas, 
seguida da secção de um segmento com 
instrumento cortante extremamente afiado (Turner 
e McIlwraith, 1985). 

 



 Essa técnica, apesar de não ser 
totalmente isenta de complicações, apresentou 
melhores resultados, quando comparada com 
técnicas mais atuais, como o uso do laser e a 
cobertura do coto nervoso com a bainha perineural 
(Dabareiner et al., 1997). 

 
O animal apresentava-se clinicamente 

hígidos, verificados por meio de exame clínico, 
hemograma completo e fibrinogênio plasmático. 
Após 12 horas de jejum sólido e 6 horas de 
hídrico, o animal recebeu  romifidina (0,12mg/Kg 
I.V.) como pré-anestésico, cloridrato de quetamina 
(2,2 mg/Kg I.V.) como indutor e, em ato contínuo   
até o decúbito, quando foi intubado e a 
manutenção anestésica foram feitas por isoflurano 
volatilizado em oxigênio mediante uso de 
vaporizador compensado, em um circuito circular 
fechado. 

 

 
Foto 7;  Equino no início da cirurgia de neurectomia 

 
Os parâmetros do animal tais como a 

freqüência cardíaca, freqüência respiratória, 
temperatura retal e pressão arterial média invasiva 
foram mensuradas.Todos os parâmetros ss 
emantiveram estáveis durante o procedimento 
cirugico.  Foi utilizada a técnica guilhotina (TG) 
nessa neurectomia digital deste equino. Sob 
anestesia com halotano retirou-se os nervos 
digitais dos dois  membros( fotos 8,9,10 ). 

 

 
Foto 8 Primeira fase da neurectomia bilateral 

 
Houve perda total da sensibilidade nos 

talões dos membros dentro dos tres primeiros 
meses da cirurgia. Conclui-se que a cirurgia foi 
satisfatória por não apresentarem maiores 
complicações como reinervação e neuromas 
dolorosos. 

 

 
Foto 9  Segunda fase da cirurgia de neurectomia. 

 

              
              Foto 10  Terceira e última fase da neurectomia. 

 
Foi feito, inicialmente, repouso na cocheira. A mão 
acometida recebia curativos visando proteger bem 
a região do sesamóide. 
 

           
            Foto 11 Quarta fase – Imobilização dos membros. 

 
Realizou bloqueio anestésico do nervo digital 
palmar para confirmar a futura eficiência da 
neurectomia e então achou que já era conveniente 
realizá-la. Foi feita, então, a cirurgia. O cavalo teve 
a recomendação de permanecer em repouso na 
baia por mais 8 semanas para reiniciar o trabalho. 

 

 
 
 

Figura 6: Ferração ortopédica do caso 
Foto : Arquivo pessoal Dr Fernando Mattos 



 
Considerações Finais 
 

A doença do navicular é uma patologia que 
acomete e trás grandes prejuízos aos cavalos de 
esporte. É uma doença de etiologia pouco 
conhecida. Sabe-se que existe uma certa 
predisposição de raça e conformação para a 
doença, mas muitas vezes o problema pode ter 
início com mal ferrageamento e com isso, 
sobrecarga do navicular. 
  A confirmação do diagnóstico deve ser feita 
utilizando o máximo de recursos possível, pois 
existem inúmeras outras patologias que levam a 
manqueira, e nem sempre o cavalo apresenta 
sinais característicos especificamente da síndrome 
do navicular. Em grande parte dos casos somente 
a cirurgia pode trazer conforto para o animal. No 
caso específico a intervenção cirúrgica apresentou 
bons resultados. Ao surgimento dos primeiros 
sintomas devem ser tomadas as devidas 
providências para estabelecer o diagnóstico e o 
tratamento antes que a doença se torne algo 
crônico e comprometendo assim, a vida do animal. 
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