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Os equinos são animais utilizados para o esporte e trabalho, com alta tendência a 
lesões no sistema locomotor, podendo desenvolver inflamações decorrentes à 
traumas. Existem relatos que danos musculo esqueléticos podem ocorrer no mínimo 
uma vez durante a vida de um equino, desta forma, esses animais precisam de 
cuidados clínicos e terapêuticos. Os anti-inflamatórios não esteriodais (AINEs) são os 
medicamentos de escolha para o tratamento de lesões no sistema locomotor (2). A 
fenilbutazona é um medicamento muito utilizado em lesões musculares em cavalos 
(3). A hipersensibilidade do tipo 1 à fenilbutazona pode ocorrer após a administração 
de doses elevadas ou tratamento de longas durações (3). O objetivo deste relato de 
caso é descrever um caso de hipersensibilidade do tipo 1 à fenilbutazona em um 
equino. Um equino foi atendido pelo médico veterinário do 13° Regimento de 
Cavalaria Mecanizada, equino macho com 12 anos de idade sem raça definida, 
pelagem alazã, pesando 400kg, com quadro de hipersensibilidade a fenilbutazona. O 
animal era criado em sistema semi-intensivo. O animal era utilizado para equoterapia 
e escola de equitação. O equino apresentou um quadro de grau de claudicação 1, 
segundo a escala da AAEP (1) no membro anterior direito. No exame clinico clínico 
foi constatado sensibilidade leve na região medial do tendão flexor digital superficial. 
O tratamento de escolha para esse quadro foi crioterapia durante 20 minutos, a cada 
12 horas, repouso em baia durante um período de 10 dias e fenilbutazona 
(Equipalazone®) na dose de 22 mg/kg IV durante 5 dias. 10 minutos após a 
administração da fenilbutazona o animal começou a apresentar alterações de 
comportamento como dispneia, exposição da língua, respiração ofegante, taquipneia 
(40 mov/min), taquicardia (60 bat./min), hipertermia (40°C), sudorese intensa e 
tremores musculares. Ao auscultar a porção cranial da traqueia foi auscultado sons 
de estertor na inspiração e expiração, sinalizando diminuição da luz da faringe. Ao se 
associar os sintomas demonstrados pelo animal após a administração da 
fenilbutazona, foi diagnosticado um quadro de hipersensibilidade do tipo I ao 
medicamento. O tratamento de eleição para esse quadro foi dexametasona (Azium®) 
na dose de 0,2mg/kg e cloridrato de prometazina (Fenergan®) na dose de 0,5 mg/kg 
ambos por via IV. O animal apresentou melhora no quadro de hipersensibilidade após 
30 minutos da administração dos medicamentos com diminuição do quadro de 
dispneia e normalização dos parâmetros fisiológicos. Por essa razão, é necessário 
sempre acompanhar o animal após a aplicação de todos medicamentos.  
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