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RESUMO 

Dentre todas as afecções que acometem as vias aéreas superiores em equinos, a 
principal é a hemiplegia ou paralisia da laringe (HL). A HL ocorre mais comumente 
em cavalos de poucos meses a cerca de 10 anos de idade.  Cavalos de corrida são 
mais afetados, com incidência maior em cavalos jovens, frequentemente antes do 
início do treinamento. Em estudo com 427 Puro Sangue Inglês, 64% apresentavam 
algum grau de assincronia da cartilagem aritenóide em movimento, e em 25% 
ocorriam assimetrias significativas associadas com diminuição do desempenho. 
Cavalos com HL, geralmente, demonstram intolerância ao exercício de alta 
velocidade e produzem ruídos respiratórios anormais, coloquialmente denominados 
roncos. O ruído é resultado da turbulência criada pelo estreitamento da rima glotis e 
a passagem de ar através das cordas vocais e ventrículos afetados. Ao exame 
endoscópico, um diagnóstico definitivo pode ser realizado, através da observação da 
perda parcial ou completa da função abdutora na face afetada da laringe. Devido a 
variáveis descrições de perda da função abdutora (hemiplegia, paresia, completa ou 
incompleta paralisia), foi desenvolvido um sistema de avaliação de quatro graus, 
variando do animal assintomático a completa perda na capacidade de abdução da 
cartilagem aritenóide. Os tratamentos cirúrgicos disponíveis para a HL incluem 
laringoplastia, ventriculectomia, ventriculocordectomia, reinervação do músculo 
cricoaritenóide dorsal e ocasionalmente aritenóidectomia. A escolha da cirurgia 
geralmente é feita com base na queixa apresentada, idade, tipo de trabalho em que 
o animal é submetido e do grau de alteração de movimento da cartilagem aritenóide 
presente. 

.PALAVRAS-CHAVE:  hemiplegia laringe; cartilagem aritenóide; redução no 
desempenho atlético; laringoplastia prostética. 
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LARYNGEAL HEMIPLEGIA IN HORSES 

ABSTRACT  

Among all conditions that affect the upper airways, the main one is hemiplegia or 
larynx paralysis (LH). LH is most common in horses with a few months old to 
approximately 10 years of age.  Racehorses are the most affected, with a higher 
incidence in young horses, frequently before the beginning of training. In a study with 
427 Thoroughbred, 64% presented some degree of asynchrony of arytenoid cartilage 
in movement, and in 25%, there were significant asymmetries associated with a 
decrease in performance. Horses with LH usually present intolerance to high-speed 
exercises and produce abnormal breathing noises, commonly called snores. These 
noises are a result of the turbulence created by the narrowing of rima glotis and the 
passing of air through the vocal cords and affected ventricles. Under endoscopic 
examination, a definite diagnosis can be performed, by observing the partial or 
complete loss of abducting function on the affected side of the larynx. Due to variable 
descriptions of abducting function loss (hemiplegia, paresis, complete or incomplete 
paralysis), a 4-degree evaluation system has been developed, ranging from an 
asymptomatic animal to complete loss in the abduction capacity of the arytenoid 
cartilage. Surgical treatments available for LH include laryngoplasty, ventriculectomy, 
ventriculocordectomy, reinnervation of the dorsal cricoarytenoid muscle and 
occasionally, arytenoidectomy. The choice for surgery is usually made based on the 
claim presented, age, type of work to which the animal is submitted and the degree 
of alteration in the arytenoid cartilage movement present. 

KEYWORDS:  laryngeal hemiplegia; arytenoid cartilage; decrease in athletic  
performance; prostetic laryngoplasty. 

 
INTRODUÇÃO 

  
As funções orgânicas do cavalo, ao longo da domesticação, sofreram 

exigências para o trabalho e atividades atléticas, as quais dependem do bom 
funcionamento do aparelho respiratório, principalmente da porção superior. Nesta 
espécie as características anatômicas do aparelho respiratório superior são 
particularmente diferentes das outras espécies de mamíferos. Tais diferenças fazem 
com que os equinos só consigam respirar eficientemente pelas narinas, utilizando a 
cavidade oral somente em casos extremos e como último recurso (CRAMP & 
DERKSEN, 2009). 

Uma das estruturas responsáveis por essa particularidade nos equinos é a 
laringe. Essa é um órgão tubular curto que liga a faringe à traquéia. Possui três 
cartilagens ímpares (cricóide, tireóide e epiglótica) e três cartilagens pares 
(aritenóide, corniculada e cuneiforme), as quais são movimentadas pelos músculos 
intrínsecos da laringe (cricoaritenoídeo, músculos cricoaritenoídeo dorsal e lateral, 
aritenoídeo transverso, tíreoaritenídeo, tíreoaritenoídeo acessório e tensor do 
ventrículo lateral (ASHDOWN, 2011).  

Todo o órgão encontra-se revestido internamente por um epitélio mucoso. A 
laringe constitue-se de uma válvula com três funções principais: impedir a aspiração 
de alimentos sólidos e líquidos para o interior da traquéia e pulmões, regular o 
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volume de ar que se destina aos pulmões e destes para o exterior e órgão sede da 
vocalização (BUDRAS, 2011).    

Embora equinos possam apresentar paralisias uni ou bilaterais do músculo 
cricoaritenoídeo dorsal, apresentando então disfunção associada à cartilagem 
aritenóide, a apresentação do lado esquerdo é mais comumente encontrada. Devido 
a paralisia do músculo, resultar em perda progressiva da mielinização dos axônios 
no nervo laríngeo recorrente esquerdo, a neuropatia recorrente laringeana é 
atualmente um termo melhor apropriado para essa condição. Embora fatores 
genéticos sejam comumente incriminados no desenvolvimento da HLE, na maior 
parte dos cavalos afetados a etiologia precisa é raramente evidenciada, e o termo 
hemiplegia laríngea idiopática é aplicada como sinônimo. Atrofia neurogênica da 
musculatura intrínseca laringeana resulta em perda progressiva na capacidade da 
aritenóide em realizar as funções de adução ou abdução. Devido ao processo 
degenerativo axônal ser progressivo em vez de ocorrer imediata perda da função 
muscular, variáveis graus de movimentos anormais da(s) cartilagem(s) aritenoídes 
podem ser observados, no exame endoscópico (FULTON, 2012). Esta disfunção 
causa diminuição no trânsito de ar pela laringe, causando um ruído inspiratório 
característico enquanto o equino se movimenta (OHNESORGE, 2001). 

Muitas hipóteses têm sido desenvolvidas na tentativa de descrever a 
etiologia, as manifestações clínicas e patológicas da doença, entretanto poucas 
hipóteses esclarecem satisfatoriamente. Causas físicas e ambientais foram 
propostas e fatores como idade, raça, sexo, local, conformação, manejo, clima e 
geografia foram sugeridos para o desenvolvimento individual da doença. Em um 
limitado grupo de casos específicos a causa é conhecida. Um estudo envolvendo 
injeções perivasculares, micose de bolsa gutural, neoplasias, intoxicação por 
organofosforados, plantas tóxicas foram indicados como promotores de HL em 11% 
dos casos. Foram citadas também, causas mecânicas, bacterianas, virais, plantas 
tóxicas desconhecidas e deficiência de vitaminas. A causa genética também vem 
sendo estudada (OHNESORGE, 2001). 

A HL ocorre mais comumente em cavalos de poucos meses a 10 anos de 
idade, ou mais.  Cavalos Puro Sangue de Corrida e “draught breeds” são mais 
afetados do que cavalos de menor porte ou pôneis. A incidência é maior em cavalos 
jovens, frequentemente antes do início do treinamento, em cavalos de dois a três 
anos em corrida e em cavalos durante treinamento para corridas. Em um estudo 
envolvendo uma grande população de PSI, foi observado um envolvimento entre 2,6 
e 8% de cavalos afetados. Entretanto, nos “heavy draugth breeds”, incidências 
superiores a 35% já foram descritas (BRAKENHOFF et al., 2006). Em estudo com 
427 PSI, 64% apresentavam algum grau de assincronia da cartilagem aritenóide em 
movimento, e em 25% ocorriam assimetrias significativas associadas com 
diminuição da performance (CRAMP & DERKSEN, 2009).  

Em cavalos normais, durante exercícios extenuantes, a rima glotis da laringe 
se dilata, incrementando uma passagem máxima de ar. A cartilagem aritenóide se 
abduz completamente e se mantém sustentada, apesar do aumento da pressão 
inspiratória negativa. Cavalos portadores de HL, não alcançam a completa abdução 
da cartilagem aritenóide e com a pressão inspiratória negativa aumentada, a rima 
glotis progressivamente diminui de tamanho. Com isso observa-se hipoxemia, 
hipercarpnéia e desenvolvimento de acidose metabólica mais rápida quando 
comparados a outros fatores como em patologias musculares (FULTON, 2012). 

Tratamentos cirúrgicos viáveis para HL incluem laringoplastia, 
ventriculectomia, ventriculocordectomia, reinervação do músculo cricoaritenoídeo 
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dorsal, e ocasionalmente aritenoidectomia. A escolha da cirurgia é geralmente 
baseada na queixa apresentada, na idade, o exercício em que o cavalo será 
submetido e o grau do movimento da cartilagem aritenóide presente (FULTON, 
2012).  

Cavalos que trabalham em corridas maiores que 800 metros, são 
significativamente afetados por obstruções respiratórias superioras. Nessas 
velocidades e distâncias com uma redução da abertura de 50%, o aumento do 
“trabalho” para respirar é dobrado. Por isso, alguma forma de intervenção cirúrgica 
para eliminar esta obstrução é necessária. A técnica mais comum é a laringostomia 
prostética, com a possibilidade de associação com reinervação laringiana, reduzindo 
o ruído produzido.  Em cavalos não corredores, em que a principal queixa é 
referente ao ruído inspiratório característico da passagem de ar, a indicação 
cirúrgica mais efetiva é a ventriculocordectomia (FULTON, 2012).   Em um estudo 
com quatro cavalos hemiplégicos, esta cirurgia foi efetiva na redução do ruído 
respiratório em 90 dias, já a cordectomia vocal a laser não foi efetiva na redução do 
ruído em quatro cavalos hemiplégicos unilaterais em 120 dias após a cirurgia 
(BROWN et al., 2005). 

De acordo com o que foi exposto, buscou-se com este estudo levantar 
dados na literatura sobre a etiologia o diagnóstico e o tratamento da HL em equinos 
para servir de base para outros estudos, bem como para orientação do trabalho dos 
clínicos veterinários. 

 
REVISÃO DE LITERATURA 

 
DEFINIÇÃO 

Os maiores prejuízos econômicos em cavalos de esporte são consequentes 
a problemas locomotores, seguido pelos problemas respiratórios. Dentre todas as 
afecções que acometem as vias aéreas superiores, a principal é a hemiplegia ou 
paralisia da laringe (DORNBUSCH et al., 2008). 

A HL resulta na abdução incompleta da cartilagem aritenóide durante a 
inspiração, levando a uma queda no fluxo de ar, aumento na resistência inspiratória 
e queda nas trocas gasosas em nível pulmonar (HOLCOMBE et al., 2006). 
Caracteriza-se por movimentos inspiratórios audíveis, chamados vulgarmente de 
“ronqueira”, associado à dispnéia, intolerância ao exercício e diminuição do 
desempenho (DUCHARME, 2011). 

Observa-se distribuição mundial, acometendo animais de diversas raças e 
mestiços e em ambos os sexos, mas há prevalência em machos da raça Puro 
Sangue Inglês (PSI), principalmente em animais jovens entre dois e três anos 
corredores ou em treinamento (CAHILL & GOULDEN, 1987).  

Em sua forma clássica, é descrita como doença espontânea resultante da 
degeneração primária do nervo laríngeo recorrente. Predominantemente o nervo 
afetado é o esquerdo, o que resulta em atrofia neurogênica dos músculos da laringe 
em 95% dos casos observados, levando a alterações na movimentação (adução e 
abdução) da cartilagem aritenóide e dificuldade na passagem de ar (RAKESH et al., 
2008). Na maioria dos casos, cavalos portadores conseguem correr bem, porém nos 
últimos 400 a 600 metros não conseguem mais acelerar, diminuindo 
consideravelmente a velocidade (ANDERSON et al., 1997).  

Quando exposto ao exercício de alta velocidade o trato respiratório superior 
é submetido à extrema pressão de balanço de aproximadamente 40 a 55 cm de 
água na inspiração e aproximadamente 25 cm na expiração. Ocorre um incremento 
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respiratório do volume tidal, aumentando de quatro litros por segundo para valores 
de até 80 litros por segundo, durante exercícios extremos (PARENT, 2011). 

 
ANATOMIA INTRÍNSECA LARINGEANA 

A laringe equina apresenta particularidade única caracterizada por possuir 
ventrículos laringianos e um singular recesso laringeal mediano, o que a difere de 
outros mamíferos, seguindo as características de suas cartilagens, que se 
apresentam em pares. O vestíbulo laringiano e a dobra vestibular contem o 
ligamento vestibular, os ventrículos, a glote e a fenda glótica. Entre os componentes 
direitos e o esquerdo a dobra vocal, contem o ligamento vocal, cordas vocais e 
cavidade infraglótica (BUDRAS, 2011). 

A laringe foi descrita como um tubo muscular de formato irregular, reforçado 
por cartilagens predominantemente do tipo hialina. O epitélio que reveste a cavidade 
da laringe varia em locais específicos, podendo ser pavimentoso estratificado ou 
pseudo-estratificadoprismático e ciliado. Ainda, sob o ponto de vista histológico, a 
cartilagem hialina está separada do tecido circundante pelo pericôndrio, o qual é 
análogo à cápsula de outros órgãos, sendo formado pelas porções celular e fibrosa. 
A última é formada por tecido conjuntivo denso. A porção celular contém células 
mesenquimatosas que originam condroblastos, os quais secretam os componentes 
da matriz (SAMUELSON, 2011). 

No adulto o pericôndrio cartilagíneo da laringe não é ativo, sendo perdidas 
algumas de suas capacidades regenerativas. A reparação dos tecidos cartilaginosos 
é, portanto mediada geralmente pelo tecido conjuntivo fibroso, o qual pode derivar 
do pericôndrio ou do tecido conjuntivo denso das fáscias adjacentes. O tecido 
recém-adicionado, chamado de tecido de granulação por alguns autores, pode ser 
gradualmente transformado em cartilagem, a qual pode manter um caráter 
fibrocartilaginoso, mais resistente (SAMUELSON, 2011). 

Os pares de cartilagens epiglóticos possuem processos cuneiformes, 
esquerdo e direito, os quais se projetam dorsalmente para a base; a cartilagem 
aritenóide apresenta processo corniculado, processo vocal e em sua superfície 
lateral possui também o processo muscular. A cartilagem tireóide é profunda e 
ventralmente entalhada, criando caudalmente a abertura que é atravessada pelo 
ligamento cricotireoídeo. A lâmina da cartilagem cricóide pende para a primeira 
cartilagem traqueal (BUDRAS, 2011). 

Os músculos laríngianos incluem o cricoaritenoídeo dorsal, com função 
única na dilatação da glote. Os esfíncteres da glote (cricotireoídeo, cricoaritenoídeo 
lateral, ventricular e aritenoídeo transverso). Estes grupos musculares são inervados 
pelos nervos laríngeos craniais e recorrentes. Ocasionalmente é encontrado o 
músculo tíreoaritenoídeo acessório, estendendo para o processo muscular da 
cartilagem aritenóide e para a borda dorsal da cartilagem tireóide (BUDRAS, 2011). 

                  
DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico da HL pode ser suspeitado analisando o histórico e exames 
físicos. Cavalos com HL, geralmente, demonstram intolerância ao exercício com 
queda no desempenho durante exercícios de alta velocidade e produzem ruídos 
respiratórios anormais durante o exercício, coloquialmente denominados roncos. O 
ruído é resultado da turbulência criada pelo estreitamento da rima glotis e a 
passagem de ar através das cordas vocais e ventrículos afetados (AINSWORTH, 
2000; FULTON, 2012).    
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O exame físico deve incluir palpação do pescoço e laringe porque cavalos 
significativamente afetados apresentam atrofias palpáveis do músculo 
cricoaritenoídeo dorsal e manifestam proeminência percutanêa do processo 
muscular da cartilagem aritenóide. A laringe deve ser palpada para avaliação de 
malformações congênitas ou para averiguação da evidência de condrite da 
aritenóide (FULTON, 2012). 

Palpação da laringe pode ser uma habilidade difícil para desenvolver, mais 
uma vez dominado, pode ser muito útil na avaliação da função da laringe. Um 
assistente deve segurar a cabeça do cavalo ligeiramente elevada e alinhada com 
pescoço em linha reta. O clínico pode estabilizar o lado direito da laringe com uma 
mão e palmar o lado esquerdo com a outra. Em seguida alterando as mãos os dois 
lados da laringe podem ser comparados. Os processos musculares estão em 
posição relativamente dorsal. A borda caudal está ligada com o músculo 
cricoaritenoídeo dorsal e quando há atrofia deste músculo sente-se na palpação o 
processo muscular com maior facilidade do que o contralateral (PARENT, 2011). 

Leve assimetria é encontrada facilmente em cavalos com função laringeal 
normal, mais assimetrias mais evidentes, geralmente, consistem com a incapacidade 
do equino em atingir completa abdução da aritenóide deste lado. Se o processo 
muscular esquerdo não pode ser facilmente palpável, pode estar coberto por um 
tecido cicatricial de laringoplastia anterior, ou pode-se evidenciar um quadro de 
condrite de aritenóide (PARENT, 2011). 

O exame físico e a palpação da laringe podem detectar atrofia do músculo 
dorsal. Utiliza-se o teste de palmadas para avaliar a função adutora dos músculos 
laríngeos intrínseco. Em equinos normais, quando a área da sela é submetida a 
palmadas, ocorre adução da cartilagem aritenóide contralateral. Esta adução é 
detectada endoscopicamente ou por palpação da laringe durante o procedimento. 
Tal reflexo está ausente em equinos hemiplégicos. Entretanto, a demonstração de 
num reflexo laríngeo normal quando o animal encontra-se em repouso não indica 
que esteja completamente livre de hemiplegia (AINSWORTH, 2000). 

Uma cicatriz de laringoplastia anterior não é facilmente palpável ao nível da 
pele e, portanto não pode ser usado seguramente como determinante se fora 
realizada cirurgia prévia, porém ventralmente a veia linguofacial, embaixo do 
pelame, ocorrerá uma cicatriz caso a cirurgia já tenha ocorrido (PARENT, 2011). 

Outra ferramenta diagnóstica recentemente aplicada à laringe é o exame 
ultrassônico, sendo um método mais objetivo na avaliação das estruturas laringianas 
que a palpação. HL é confiavelmente detectada por observação do aumento da 
ecogenicidade do músculo cricoaritenoídeo lateral. Este é um indicador precoce da 
neuropatia e as imagens são mais facilmente realizadas quando comparado ao 
cricoaritenoídeo dorsal (PARENT, 2011). 

O ultrassom pode também ser usado para determinar a presença de 
espessamentos ou irregularidades do corpo da aritenóide, quando se suspeita de 
condropatia (PARENT, 2011).  

Um método de captação de ruídos respiratórios pela inserção de uma sonda 
na faringe, contendo microfone e um gravador digital, em equinos naturalmente 
afetados por HL, e em grupo controle onde a hemiplegia foi experimentalmente 
induzida, foi observado uma variação evidente de amplitude de decibéis inspiratórios 
no grupo controle, e branda no grupo naturalmente afetado, apresentado 
significância estatística neste segundo grupo. Afirma-se que uma possível causa é 
que nos animais induzidos o grau de HL era maior e ocorria ínfima movimentação 
das cartilagens aritenóides (DORNBUSCH et al., 2008). 



 

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.9, n.17; p.                   2013 
 

1589 

Como método de diagnóstico mais apurado, utiliza-se a endoscopia para a 
avaliação e identificação desta enfermidade, porém pode-se ter dificuldade neste 
tipo de avaliação com o animal em repouso, pois nem sempre ha boa correlação 
com os achados endoscópicos, clínicos e de desempenho atlético. Desta forma, 
uma melhor avaliação é a endoscopia com o animal em exercício intenso, em esteira 
de alta velocidade (BROWN, et al., 2004). 

Ao exame endoscópico, um diagnóstico definitivo pode ser realizado, através 
da observação da perda parcial ou completa da função abdutora na face afetada da 
laringe. Devido a variáveis descrições de perda da função abdutora (hemiplegia, 
paresia, completa ou incompleta paralisia), o que poderia causar certa confusão, 
uma variedade de sistemas gradativos foi desenvolvido durante 30 anos por 
diferentes cirurgiões, para a descrição da movimentação da aritenóide assistidas 
endoscopicamente em cavalos hemiplégicos (FULTON, 2012).    

 Sedativos, como a xilazina, por exemplo, em diversas doses podem alterar 
o movimento e sincronia das cartilagens aritenóides da laringe, tornando sua 
avaliação duvidosa (VALDES-VALQUES et al., 1993). 

Atualmente um sistema de avaliação de quatro graus (Quadro 1) tem sido 
adotado por diversos cirurgiões (Grau 1 com 4 subgraus), numa tentativa de 
estabelecer consistência internacional em comunicar esta condição. Este sistema de 
classificação tornou possível uma melhor descrição da aparência endoscópica dos 
movimentos da laringe e maior precisão na informação nos resultados do 
tratamento. Para auxiliar a movimentação da aritenóide, tanto o reflexo de deglutição 
e a oclusão nasal podem ser úteis. Em cavalos normais, rápido movimento completo 
das cartilagens aritenóides pode ser estimulado pelo reflexo de deglutição. A 
oclusão prolongada das vias nasais pode induzir a máxima abdução da aritenóide 
em cavalos normais (AINSWORTH, 2000; GARRETT et al., 2010; FULTON, 2012).      

Equinos portadores de grau IV provavelmente serão beneficiados pela 
cirurgia, enquanto equinos com grau I e II em geral não estão comprometidos 
durante o exercício, portanto não são bons candidatos cirúrgicos. Os equinos com 
grau III são considerados suspeitos, e alguns deles demonstram colapso dinâmico 
da via aérea e, consequentemente requerem intervenção cirúrgica (AINSWORTH, 
2000).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Fonte: AINSWORTH, 2000. 
 

QUADRO 1. Esquema de Graduação para anatomia laríng ea 
Grau I: Abdução e adução total e sincrônica das cartilagens 
aritenóides esquerda e direita. 
Grau II: Movimento assincrônico com hesitação, vibração paresia 
do adutor da aritenóide esquerda durante inspiração ou expiração, 
ou ambas, mas abdução completa induzida por deglutição ou 
oclusão nasal.   
Grau III: Movimento assincrônico da aritenóide esquerda durante 
inspiração ou expiração, ou ambas, mas abdução completa não 
induzida e mantida por deglutição ou oclusão nasal. 
Grau IV: Assimetria acentuada da laringe em repouso e ausência 
de movimento substancial da aritenóide esquerda. 
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Avaliação endoscópica imediatamente após exercício extenuante tem sido 
utilizada para ajudar na estabilização de um diagnóstico de HL, mas não é uma 
técnica adequada. Em caso de dúvidas sobre o diagnóstico ou a intervenção 
cirúrgica, vídeo endoscopia em esteira é atualmente considerado “padrão ouro” para 
avaliação dos movimentos laringianos. Uma imagem de vídeo pode ser gravada e 
analisada em modo “slow motion” para observar com precisão a dinâmica do 
colapso da cartilagem aritenóide e da corda vocal ipsilateral (BYARS, 2004; 
FULTON, 2012).     

Está bem estabelecido que cavalos em repouso, sem evidência clínica de 
obstrução respiratória superior, que as cartilagens aritenóides podem estar 
assimetricamente posicionadas e/ou possuirem movimentos assíncronos. Portanto, 
é importante reconhecer se essa assimetria pode ou não revelar a falha de função 
da aritenóide durante o exercício. Considerando que o significado destes achados 
clínicos é controverso, mas comumente devem ser aceitos como indesejáveis 
(AINSWORTH, 2000; PARENT, 2011; FULTON, 2012).  

As avaliações endoscópicas das vias aéreas superioras são realizadas 
inicialmente com a inserção da sonda na narina, avançando pela passagem nasal e 
inserida através do meato ventral. O endoscópio deve então ser guiado para baixo e 
guiada para frente para visualização da entrada da faringe. Esta vista oferece a 
observação da faringe, palato mole, abertura de bolsas guturais e porção superiora 
da laringe. Na maioria dos cavalos adultos, o comprimento do endoscópio penetrado 
será de 40 cm. Um ligeiro avanço enquanto o endoscópio é movimentado para baixo 
produzirá uma visão da laringe e sua abertura vestibular. A epiglote normalmente é 
visualizada, a menos que o palato esteja deslocado. Segue-se avaliando então o 
movimento das cartilagens aritenóides durante a inspiração e expiração. O exame 
de simetria envolve as entradas oblíquas ou arredondadas para os sacos vocais e 
as espessuras das pregas aritenoepiglóticas respectivas (BYARS, 2004; GARRETT 
et al., 2010).  

A sedação com 200 miligramas de xilazina, por via intravenosa em um 
cavalo adulto, provoca agravamento da paresia das aritenóides (VALDES-VALQUES 
et al., 1993; BYARS, 2004). As oclusões das narinas durante o exame endoscópico 
podem ser usadas para avaliação das vias aéreas superioras, quando realizada em 
cavalos em repouso. Dispositivo de gravação de ruídos respiratórios pode ser 
usado. Um teste adicional inclui a gravação de sons respiratórios por meio de um 
dispositivo (WindTest TM), em conjunto com a avaliação endoscópica. Um pequeno 
microfone de gravação nasal é introduzido na narina e o cavalo é exercitado ao 
máximo. A endoscopia é realizada logo após e os achados são comparados com os 
ruídos captados pelo dispositivo. Embora ainda ocorra em fase experimental os 
resultados são promissores (BYARS, 2004). 

Além disso, é reconhecido que cavalos acometidos com HL, cirurgicamente 
tratados, muitas vezes, não conseguem restaurar o desempenho anterior. Portanto, 
a interpretação clínica do significado dos movimentos alterados da laringe deve ser 
cuidadosamente avaliada pelo veterinário, que preverá de que forma estes achados 
afetarão o desempenho do cavalo (FULTON, 2012). 

Em 1997, 109 cavalos jovens Puro Sangue Inglês, foram examinados 
endoscopicamente em um intervalo de 16 meses de diferença, destes, 12% 
evoluíram a partir de uma função laríngea normal para diferentes graus de 
hemiplegia. Em outro estudo sobre a progressão da patologia em 351 cavalos 
hemiplégicos, cinqüenta e dois (15%) apresentaram evidências de disfunção 
progressiva da laringe por um período médio de 12 meses (DAVIDSON et al., 2007). 
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Em outro estudo foi demonstrado que 67% de uma população de potros 
apresentando acentuada disfunção de movimentação das aritenóides, houve 
melhora nos achados endoscópicos em um período de 12 meses, o que determina 
que avaliações endoscópicas pontuais pode não se aplicar com uma boa previsão 
para o desenvolvimento futuro da doença, e portanto uma revisão periódica é 
justificada (FULTON, 2012). 

Foi testada a anatomia funcional das cartilagens aritenóides em 38 cavalos 
da raça crioula, submetidas ao treinamento para prova de paleteada. Observaram-se 
ruídos anormais durante o exercício em 15,78% dos animais examinados. A 
anatomia funcional das cartilagens aritenóides foi diagnosticada como grau I em, 
10% dos cavalos e grau II em 7.90 %. Graus III e IV, não foram verificados, Uma 
hipótese para a inexistência de cavalos com Graus III e IV durante as provas da raça 
Crioula é que provavelmente eles não alcançariam o preparo físico exigido para as 
provas, e seriam descartados ou diagnosticados antes de iniciarem a campanha 
atlética (ABREU, 2009). 

 
PATOGENIA 

Na HL, ocorre degeneração distal de fibras nervosas do nervo laríngeo 
recorrente esquerdo e subsequente atrofia da musculatura laríngea intrínseca. 
Observa-se também discreto envolvimento de outras fibras nervosas longas 
periféricas, por exemplo, da porção distal em membros posteriores. O achado de 
neuropatia recidivante bilateral, juntamente com alterações em outros nervos 
periféricos, é incompatível com a hipótese que a neuropatia seja uma sequela de 
compressão ou estiramento durante sua passagem pelo arco aórtico. Os achados, 
entretanto, não são incompatíveis com o desenvolvimento de uma axôniopatia distal 
secundária a um distúrbio dependente de energia, um distúrbio oxidante ou uma 
neuropatia filamentosa (AINSWORTH, 2000). 

 
FISIOPATOGENIA 

Muitas hipóteses têm sido desenvolvidas na tentativa de descrever a 
etiologia, as manifestações clínicas e patológicas da doença, entretanto poucas 
hipóteses esclarecem satisfatoriamente. Causas físicas e ambientais foram 
propostas e fatores como idade, raça, sexo, local, conformação, manejo, clima e 
geografia foram sugeridos para o desenvolvimento individual da doença. Em um 
limitado grupo de casos específicos a causa é conhecida. Um estudo envolvendo 
injeções perivasculares, micose de bolsa gutural, neoplasias, intoxicação por 
organofosforados, plantas tóxicas foram considerados como promotores de HL em 
11% dos casos (OHNESORGE, 2001).  

 Fatores citados também incluem causas mecânicas, bactérias, agentes 
virais, plantas tóxicas desconhecidas e deficiência de vitaminas. A causa genética 
há tempos vem sendo estudada (OHNESORGE, 2001). 

Hemiplegia laríngea pode ocorrer secundariamente à injeção perivascular, 
intoxicação por chumbo, abscedação paralaríngea e compressão ou estiramento do 
nervo laríngeo recorrente, em sua passagem pelo arco aórtico (AINSWORTH, 2000; 
ALLEN, 2010). 

A deficiência de vitamina E e Selênio, pode predispor a HL em potros 
(HOLCOMBE et al., 2006)  e  há relato de HL, advindas de uma infecção micótica de 
bolsa gutural causada por Aspergillus sp. (LEPAGE, 2002) 

Foi proposto também, que bactérias possam colonizar os linfonodos da 
garganta e o nervo laríngeo recorrente, pois em 15 casos de equinos infectados por 
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Streptococcus equi e que, após a recuperação, apresentaram assincronia de 
movimentos das cartilagens aritenóide (SWEENEY et al., 2005). 

Algumas evidências também dão suporte ao caráter hereditário da HL.  Mas 
ainda assim, os mecanismos e modos de herança permanecem incertos, mas tem 
sido sugerido que a HL tem um caráter poligênico. A proposta da natureza 
hereditária da HL foi sugerida pela primeira vez já em 1577. Estudos mais recentes 
demonstram que filhos de garanhões afetados são mais propensos a desenvolver 
HL do que em garanhões não afetados. Fatores genéticos parecem desempenhar 
um papel importante na patogênese da HL, embora fatores ambientais no 
desenvolvimento da HL sejam desconhecidos. Foi sugerido que genes defeituosos 
incluem uma enzima, esta levaria a distúrbios metabólicos no nervo e uma síntese 
deficiente no fornecimento de compostos antioxidantes resultantes de uma reduzida 
proteção das membranas celulares. Neuropatias hereditárias por pressão 
(semelhante à doença de Charcot- Marie- Tooth em humanos), ou uma alteração 
estrutural na configuração neurofilamentar levando a uma obstrução do transporte 
axonal (BARAKZAI, 2009). 

Abordagens genéticas moleculares na investigação de doenças hereditárias, 
geralmente envolvem a ligação ou estudo de genes candidatos (por vezes em 
combinação). No entanto esses métodos requerem fenotipagem e ajudam a elucidar 
o modo de transmissão da doença. O “padrão ouro” para diagnósticos (fenotipagem) 
é a histopatologia do abdutor da laringe e músculos adutores, examinando-as para 
verificar a atrofia neurogênica, incluindo o agrupamento do tipo da fibra e atrofia 
angular. Esta abordagem pode apenas ser efetivamente realizada em cadáveres, 
tornando impraticável para estudos de pedigree (BARAKZAI, 2009). 

A capacidade da genotipagem de HL em cavalos, potencialmente, pode 
permitir a identificação precoce de animais hemiplégicos, usando um ensaio 
baseado em PCR. Este exame poderia ser usado como parte de um exame pré 
compra, por instigação de programas de melhoramento concebido para reduzir a 
incidência desta doença, ou até mesmo para o desenvolvimento de tratamentos 
(BARAKZAI, 2009). 

 
SINAIS CLÍNICOS 

A maioria dos animais com hemiplegia laríngea unilateral apresenta-se com 
história de intolerância ao exercício e produção de um ruído inspiratório descrito com 
ronqueira. Por outro lado equinos com paralisia bilateral podem exibir desconforto 
respiratório e requerer traqueostomia de emergência. Nos casos de paralisia 
bilateral secundaria a produtos tóxicos, a sintomatologia clínica pode não se 
manifestar durante várias semanas após a agressão tóxica. (AINSWORTH, 2000). 

Durante o exercício, entretanto, há piora da hipercapnia e da hipoxemia 
fisiológicas naturalmente encontradas. A resistência aumenta o trabalho da 
respiração e pode predispor ao desenvolvimento de fadiga muscular respiratória 
(ALLEN & FRANKLIN, 2010).  

 
 
 

TRATAMENTO 
Os tratamentos cirúrgicos disponíveis para a HL incluem laringoplastia, 

ventriculectomia, ventriculocordectomia, reinervação do músculo cricoaritenóide 
dorsal e ocasionalmente aritenóidectomia. A escolha da cirurgia geralmente é 
baseada na queixa apresentada, idade, uso do cavalo e do grau de alteração de 
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movimento da cartilagem aritenóide presente. Ao considerar esta decisão, o 
cirurgião deve reconhecer que alguns cavalos com HL, possuem a capacidade de 
tolerar e trabalhar apesar da obstrução parcial das vias aéreas superiores, 
especialmente quando o exercício em altas velocidades não é a atividade esperada. 
A decisão de operar a via aérea superior deve ser baseada em claras evidências 
que é essencial para executar as exigências do proprietário, porque complicações 
são freqüentes e às vezes devastadoras (CAHILL & GOULDEN, 1991; TURNER & 
McILWRAITH, 2002; FULTON, 2012).  

Cavalos que trabalham em corridas de velocidade maiores que 800 metros, 
são significativamente afetados por obstruções de vias aéreas superiores. A estas 
velocidades e distâncias, a abertura em 50% da laringe aumenta a atividade 
respiratória em 16 vezes. Portanto, alguma forma de intervenção cirúrgica é 
necessária (FULTON, 2012). 

A técnica mais comum é a laringoplastia protéstica. Frequentemente 
ventriculectomia ou ventriculocordectomia é realizada em conjunto com a 
laringoplastia ou reinervação da laringe, pois reduzem o ruído inspiratório. Em 
cavalos de apresentação não corredores, o ruído respiratório é um problema 
clinicamente importante, podendo resultar em penalidades no julgamento. Portanto, 
o principal objetivo da cirurgia nestes cavalos é eliminar o ruído respiratório 
(FULTON, 2012).  

A experiência clínica sugere que a ventriculocordectomia bilateral 
permanente, apresenta resultados favoráveis na diminuição do ruído das vias 
aéreas, melhorando simultaneamente a mecânica do fluxo de ar. Embora a 
laringoplastia reduza o ruído respiratória em cavalos hemiplégicos, a 
ventriculocordectomia é mais eficiente na redução do ruído. Outra vantagem da 
ventriculocordectomia sobre a laringoplastia é que complicações pós-operatórias 
após laringoplastia são mais prevalentes e graves, podendo incluir disfagia, 
descarga bilateral de alimentos, água, saliva, pneumonia por aspiração, tosse 
crônica, infecção da ferida, insuficiência da prótese e condrite. Devido ao fato de 
muitos cavalos ainda produzirem algum grau de ruído, durante o exercicício, após a 
laringoplastia, este não deve ser usado como indicador de sucesso cirúrgico, pois a 
restauração da patência das vias aéreas superiores é o principal objetivo. Há uma 
fraca correlação entre os índices de som e o grau de obstrução de vias aéreas 
superiores obtidas por mensuração da pressão inspiratória. A forte correlação 
positiva existe entre o grau de abdução da aritenóide e os índices sonoros 
(SPIERS,1986; DORNBUSCH et al., 2008; FULTON, 2012). 

Ocasionalmente aritenóidectomia parcial (o processo muscular é deixado in 
situ) é o tratamento escolhido para tratar a hemiplegia laríngea quando há 
malformação congênita das cartilagens aritenóides ou quando a laringoplastia falhou 
devido a fraturas nas cartilagens. Esta técnica tem demonstrado resultados em nível 
semelhante à laringoplastia (TURNER & McILWRAITH, 2002; FULTON, 2012). 

O enxerto neuromuscular em pedículo é adequado para cavalos de todas as 
idades, mais é comumente usado em cavalos jovens, onde o retorno às atividades 
atléticas não é esperado antes de quatro meses após a cirurgia. Apesar do sucesso 
da reinervação seja observado em cavalos afetados com grau IV recorrente, cavalos 
hemiplégicos com grau III, são mais beneficiados, pois o grau de atrofia muscular 
está menos presente na última (FULTON & ANDERSON, 2009; FULTON, 2012).    
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Laringoplastia protética 
Laringoplastia protéstica é realizada com o cavalo em decúbito lateral, com a 

face afetada para cima. Em situações específicas, o cavalo pode ser inicialmente 
colocado em decúbito dorsal, permitindo a inspeção visual e digital das cartilagens 
aritenóides através de uma laringotomia. Esta abordagem deve ser tomada quando 
observações endoscópicas sugerirem a presença de uma sutil condrite de 
aritenóide. Se a cartilagem está doente ou perdeu flexibilidade não podendo ser 
empurrada em posição de abdução, o cirurgião pode ir diretamente para uma 
aritenóidectomia em vez de executar uma laringoplastia (FULTON, 2012). 

A laringoplastia prostética envolve a colação de uma prótese (geralmente 
uma sutura não absorvível entre a cricóide e a aritenóide). O objetivo da 
laringoplastia é atingir certo grau de abdução permanente da cartilagem aritenóide 
afetada. O Resultado ideal é uma cartilagem aritenóide abduzida o suficiente para 
permitir a ventilação adequada durante o exercício, mas não permitir a entrada de 
saliva, alimentos ou água para o interior do lúmem da laringe ou traquéia durante a 
deglutição. A essência desta cirurgia é encontrar o equilíbrio (CAHILL & GOULDEN, 
1991). 

Para a execução da técnica, logo após a indução da anestesia geral e o 
posicionamento em decúbito lateral esquerdo, a cabeça e o pescoço são estendidas 
moderadamente para a melhor exposição cirúrgica. A videoendoscópia pode garantir 
neste momento para permitir a visualização intraoperatória da laringe pelo cirurgião. 
Após esses procedimentos é feita uma incisão na pele com cerca 10 cm; a 
aproximadamente 1 cm ventral a veia linguofacial, imediatamente cranial a sua união 
à jugular. Com isso se expõem a fascia associada à veia linguofacial no ângulo 
superior da incisão e o músculo omohíoideo, no ângulo inferior. Entre ambas as 
estruturas há um plano de dissecação, no qual, por manipulação cuidadosa é 
exposto o bordo caudal da cricóide. Durante a dissecação para exposição da 
cricóide, encontra-se o plexo neurovascular que supre os músculos omohíoideo e 
externotireoideo, o qual pode ser afastado e preservado ou ser ligado e seccionado. 
A fáscia livre é dissecada a partir da borda caudal da cricóide, tomando-se o cuidado 
para não atingir as veias tireóides craniais. O bordo caudal da cartilagem cricóide é 
facilmente reconhecido e distinguido dos anéis traqueais pela proeminência 
palpável, um ou dois cm da linha média da incisão cirúrgica. Para facilitar a 
colocação da prótese através da cricóide, uma compressa absorvente é colocada no 
arco cricóide e a cartilagem é rotacionada pra cima (CAHILL & GOULDEN, 1991; 
WITTE et al., 2009; FULTON, 2012).  

Por meio de uma agulha cirúrgica curva, o fio de sutura é passado através 
da borda caudal da cartilagem. Esse deve ser inabsorvível, e a agulha é passada na 
superfície medial da cartilagem, para evitar a penetração no lúmen da laringe, 
posicionando de modo a penetrar a cartilagem a pelo menos 1,5- 2 cm rostral a sua 
margem caudal. Uma espátula plana deve ser colocada sobre o músculo 
cricoaritenoídeo dorsal, o qual recobre a cricóide, antes de completar a passagem 
da agulha e do fio de sutura. Esse procedimento evita penetrar a artéria carótida ou 
esôfago, os quais estão próximos. Um segundo fio de sutura é então passado na 
cartilagem cricóide. Esse procedimento é facilitado removendo-se a compressa e 
rotacionando a laringe por tração do fio já passado (CAHILL & GOULDEN, 1991; 
PARENT et al., 2008; FULTON, 2012). 

O septo entre os músculos tireoaritenóides e cricoaritenóide é identificado e 
aberto por meio de uma tesoura, ocasião em que é exposto o processo muscular da 
aritenóide, o qual é liberado por divulsão romba da fáscia circunvizinha. Uma pinça 
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curva é introduzida próxima ao processo muscular e passada caudalmente sobre a 
superfície da lâmina cricóide até o ponto de emergência de prótese na cricóide. 
Ambas extremidades do fio são reunidas em uma pinça e reservadas. O 
procedimento é repetido para a passagem de um segundo fio (CAHILL & 
GOULDEN, 1991; WITTE et al., 2009; FULTON, 2012).  Um orifício é criado 
transversalmente no processo muscular da aritenóide usando-se um cateter 14G ou 
16G. Uma vez que o cateter tenha penetrado à superfície média do processo 
muscular, é passado em seu interior, uma alça de fio metálico. A extremidade dessa 
é recuperada do lado medial do processo muscular segurando-se com uma pinça 
curva e puxando-a para fora da incisão de pele. As extremidades dos fios de sutura 
anteriormente posicionados são presas ao fio de aço, e então, o mesmo é 
tracionado, passando os fios através do processo muscular. É aplicada tensão em 
ambos os fios, individualmente, realizando-se em seguida os nós cirúrgicos e a 
remoção do excesso de fio. O grau de tensão pode ser orientado por um auxiliar 
mediante endoscopia, após remoção do tubo endotraqueal (FULTON, 2012). 

O espaço entre os músculos tíreoaritenoídeo e cricoaritenoídeo é reduzido 
com fio absorvível. A fáscia adjacente à veia linguofacial é suturada no músculo 
omohioídeo e a pele é suturada com fio inabsorvível (CAHILL & GOULDEN, 1991; 
TURNER & McILWRAITH, 2002). 

Após a laringoplastia, o animal é então posicionado em decúbito dorsal com 
o pescoço estendido para realização da ventriculectomia. É feita uma incisão na pele 
de aproximadamente oito cm, caudalmente às bordas da mandíbula, na linha medial. 
Os músculos subjacentes à pele e ao tecido subcutâneo, são afastados e um 
afastador auto-estático é colocado na ferida cirúrgica. A membrana cricotireóide é 
identificada palpando-se a proeminência laringeal da cartilagem tireóide rostralmente 
e o arco cricóide circular, caudalmente. Uma incisão é feita através da membrana 
cricotireóide. O afastador auto-estático é então colocado na incisão laríngea 
(CAHILL & GOULDEN, 1991). 

A corda vocal esquerda é identificada e a mucosa do ventrículo esquerdo é 
pinçada (com uma pinça tipo Kocher) o mais profundo possível. Por rotação, 
elevação e tração da pinça, na direção rostro-medial a mucosa é exteriorizada. A 
tração é aplicada continuamente até toda mucosa ser evertida do ventrículo, quando 
excisada (CAHILL & GOULDEN, 1991). 

A incisão de laringotomia não é suturada; ela permanece aberta, porque a 
mucosa do trato respiratório não pode ser preparada assepticamente e a 
contaminação da incisão pode ocorrer com infecção subsequente com abscedação 
como problema potencial (TURNER & McILWRAITH, 2002). 

A cicatrização se fará por segunda intenção, sendo recomendado: limpeza 
diária da ferida com substâncias não irritantes, mantendo antibioticoterapia. No pós-
operatório os animais devem preferencialmente permanecer em cocheiras por 6 
semanas, e avaliados endoscópicamente antes de retornarem ao trabalho (CAHILL 
& GOULDEN, 1991). 

A complicação mais comum a esses procedimentos é a tosse, que pode 
durar de poucos dias a alguns meses. Pode estar relacionada com a disfunção da 
laringe em atuar como esfíncter durante a deglutição. A segunda complicação mais 
comum é o refluxo nasal de água ou alimentos sólidos. As causas de tais problemas 
são desconhecidas, sendo sugerida interferência da prótese com a função normal 
das vias alimentares. Seja qual for a origem, isto aparentemente não causa 
conseqüências sérias, uma vez que muitos animais acometidos obtêm sucesso em 
suas carreiras (PARENT et al, 2008). 
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Aritenóidectomia 

A aritenóidectomia foi descrita pela primeira vez em 1843 e por um período 
de 60 anos foi utilizada como tratamento para a HL (BEECH, 1991). Embora alguns 
animais retornassem ao trabalho, a maioria apresentava severa disfagia pós-
cirúrgica e consequente pneumonia por aspiração. Assim, a aritenóidectomia entrou 
em desuso, sendo substituída pela ventriculectomia e pela laringoplastia. Mas, no 
entanto, nos últimos anos tem sido retomado o interesse pela aritenóidectomia para 
o tratamento de cavalos com condrite de aritenóide e nos casos de insucesso da 
laringoplastia (GARRETT et al., 2010). Estes autores descrevem três técnicas para 
realização da aritenóidectomia: aritenóidectomia total (neste procedimento é retirada 
toda a cartilagem aritenóide, incluindo os processos corniculado e muscular), 
aritenóidectomia parcial (neste caso são removidas as cartilagens aritenóides e o 
processo corniculado, sendo preservado o processo muscular) e aritenóidectomia 
subtotal (são removidas apenas as cartilagens aritenóides, sendo preservados os 
processos corniculado e muscular) (PARENT et al., 2008). 

A aritenoidectomia total resulta em alta incidência de disfagia, sendo 
utilizada somente em casos de neoplasia, onde exérese da cartilagem se faz 
necessária. De acordo com alguns estudos, as aritenóidectomias parcial e subtotal 
são procedimentos mais seguros, sob o ponto de vista de sequelas pós-cirurgicas, 
sendo empregados em animais com condrite uni ou bilateral e casos onde ocorreu 
insucesso na laringoplastia (PARENT et al., 2008; BEECH, 1991; FULTON; 2012).  

Para execução desta técnica, o equino é posicionado em decúbito dorsal, 
com a porção média do pescoço preparada, coloca-se o traqueotubo, por meio de 
traqueostomia e a anestesia inalatória, induzida e mantida (PARENT et al., 2008). 
Em seguida, após procedimentos rotineiros de anti-sepsia, é realizada a 
laringostomia. A mucosa que reveste a cartilagem aritenóide é afastada da mesma 
injetando-se sob pressão, com uma seringa de cinco mL acoplada a uma agulha 
30X7, solução de adrenalina a 10%, contendo-se a hemorragia e facilitando sua 
dissecação. Após este procedimento, é feita uma incisão vertical contornando-se o 
aspecto rostral das cordas vocais e do perímetro do sáculo laringeal, o qual é 
divulsionado, liberado e reduzido. A incisão é estendida dorsalmente na superfície 
medial da superfície da a partir do sáculo até a linha dorsal média, elipticamente, 
envolvendo toda a mucosa anteriormente afastada. A mucosa é cuidadosamente 
elevada e o corpo da aritenóide esquerda é removido, preservando os processos 
muscular e corniculado (aritenóidectomia subtotal) (SPIERS,1986; PARENT et al., 
2008).    

Nos casos onde se opta pela realização da aritenóidectomia parcial, neste 
momento além do corpo da aritenóide, remove-se também o processo corniculado. 
A mucosa é suturada com fio absorvível em padrão contínuo. A ferida cirúrgica de 
pele e os planos musculares não são suturados, cicatrizando por segunda intenção 
(DUCHARME, 2011). 

Como pós-operatório recomenda-se: limpeza diária da ferida com 
substâncias não irritantes, aplicação de antiinflamatório não esteróide, e 
antibioticoterapia, removendo-se o traqueotubo quando, ao obstruir o mesmo com a 
mão observa-se que a respiração se processa novamente (DUCHARME, 2011; 
FULTON, 2012).  

No período pós-cirúrgico imediato é comum observar edema na região, que 
ocorre devido ao trauma cirúrgico, tosse, disfagia, corrimento nasal de água, 
alimentos e aspiração de partículas sólidas, água e saliva. Tais complicações podem 
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ou não perdurar e o retorno ou não do animal a suas atividades prévias, dependerá 
do grau de disfagia e aspiração. Outras complicações incluem a distopia rostral do 
arco palatofaríngeo e mineralização das cartilagens laringeais (BEECH, 1991). 

          
Reinervação laringeal 

Embora em qualquer cavalo com HL possa ser recomendada a reinervação 
da laringe, essa técnica é mais indicada para cavalos mais jovens e aqueles com 
grau III (FULTON & ANDERSON, 2009). 

Para esta operação, o cavalo é colocado em decúbito lateral direito sob 
anestesia geral, e uma incisão curvilínea é feita ventralmente a veia linguofacial. 
Com a ajuda de um microscópio cirúrgico, o ramo ventral do primeiro nervo cervical, 
que inerva os músculos omohíoideo e esternohioideo (músculos acessórios da 
respiração), é isolado e desmembrado antes de sua divisão em ramos para os 
músculos omohíoideo e esternohioideo. O nervo laringeano recorrente esquerdo é 
localizado na região caudolateral da cartilagem cricóide Os ramos abdutores e 
adutores do nervo laringeano recorrente são isolados e desmembrados. O ramo 
ventral do primeiro nervo cervical é depois anastomosado ao ramo abdutor do nervo 
laringeano recorrente esquerdo usando suturas de nylon 9-0. Uma secção de dois 
cm do nervo laringeal recorrente é removida próxima da anastomose, e o término-
proximal é ligado com uma sutura de polipropileno 3-0. Para permitir reinervação 
especifica no músculo cricoaritenoídeo dorsal, o braço abdutor do nervo laringeano 
recorrente é também ligado com uma sutura de polipropileno 5-0 (CRAMP & 
DERKSEN, 2009). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se com este estudo que, embora haja avanços no diagnóstico com o 

advento da endoscopia óptica flexível, os critérios que permitem ao clínico chegar ao 
diagnóstico definitivo ainda são de certa forma subjetivos, exigindo prática e bom 
senso, não apenas para o diagnóstico, como também para avaliar a dimensão da 
lesão e decidir qual o melhor tratamento para cada caso. Em relação aos 
tratamentos possíveis propostos na literatura, estes são passíveis de complicações 
pós-cirurgicas, que na opinião dos autores devem ser cuidadosamente consideradas 
antes de se optar pela correção cirúrgica. E que, além disto, o clínico necessita 
avaliar a necessidade da cirurgia, considerando o desempenho futuro, a idade e as 
possíveis sequelas. Desta forma, o clínico ao se deparar com a hemiplegia laríngea, 
deve analisar cada caso individualmente e discutir com o proprietário sobre riscos 
envolvidos e resultados esperados.  
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