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Resumo 

Título: Estudo retrospetivo de laringoplastia prostética e ventriculocordectomia como 

tratamento cirúrgico da hemiplegia laríngea em cavalos 

 

 

A hemiplegia laríngea é a causa mais comum de ruídos respiratórios anormais e da 

diminuição do desempenho desportivo em cavalos. Esta condição surge pela axonopatia 

degenerativa distal progressiva dos nervos laríngeos recorrentes. O nervo laríngeo recorrente 

esquerdo é o mais frequente e gravemente afetado. Clinicamente ocorre o colapso da 

cartilagem aritenoide e respetiva corda vocal, como resultado da atrofia neurogénica e 

consequente disfunção dos músculos intrínsecos da laringe, inervados por este nervo. A 

disfunção do músculo cricoaritenóideo dorsal incapacita a abdução da cartilagem aritenoide, 

advindo dessa condição um ruído inspiratório similar a um assobio e uma menor capacidade 

cardiorrespiratória. 

A endoscopia em repouso é o método comumente usado para o diagnóstico desta 

doença. Contudo, nos casos inconclusivos, a endoscopia dinâmica é fundamental para chegar 

a um diagnóstico definitivo. Existem vários sistemas de graduação disponíveis para a 

classificação do grau de abdução das cartilagens aritenoides em repouso. O mais recente e 

completo foi descrito em 2003, apresentado no workshop de Havemeyer. 

A laringoplastia prostética destaca-se como a técnica de eleição para o tratamento da 

hemiplegia laríngea em cavalos de alta competição. A ventriculocordectomia é habitualmente 

realizada em conjunto com a laringoplastia, uma vez que reduz o ruído respiratório de forma 

mais eficaz que esta última, melhora a função das vias aéreas e tem poucas complicações 

pós-cirúrgicas. 

Não são raras as vezes em que o tratamento cirúrgico, principalmente a laringoplastia, é 

acompanhado de complicações durante e após a cirurgia, as quais devem ser imediatamente 

assistidas. Todavia, os benefícios e resultados pós-cirúrgicos superam significativamente os 

riscos e complicações associados. 

Este estudo visa a avaliação da eficácia da laringoplastia prostética e 

ventriculocordectomia como tratamento cirúrgico dos cavalos com hemiplegia laríngea 

observados no estágio no Hospital de Referência La Equina (Espanha). Foi feita a análise e 

comparação dos dados recolhidos com os estudos anteriormente publicados. Dos 95 cavalos 

diagnosticados com hemiplegia laríngea, através da endoscopia em repouso, 89 foram 

tratados através da laringoplastia prostética e ventriculocordectomia. Destes, 5 apresentaram 

um grau de abdução cirúrgico de 1, 23 com grau 2, 45 com grau 3 e 14 com grau 4. Apenas 

2,2% apresentou complicações durante a cirurgia. As complicações pós-cirúrgicas mais 



 

frequentes foram: redução do grau de abdução pós-cirúrgico, com 3,4% a resultar no colapso 

total da aritenoide; 16% com tosse aguda; 2,2% com tosse crónica; 2,2% com disfagia grave; 

6,7% com seroma profundo; 1,1% com infeção no local da laringoplastia; 16% com inflamação 

exacerbada da região laríngea e 2,2% com condropatia das aritenoides. 4 cavalos foram 

novamente sujeitos a uma intervenção cirúrgica para correção do excessivo grau de abdução, 

em 2 deles, e do colapso da aritenoide nos outros 2. No retorno à vida desportiva, 14,6% 

manifestou ruídos respiratórios e 8% mostrou uma diminuição no rendimento desportivo. A 

análise e comparação destes casos mostra-nos que este tratamento é eficaz na melhoria dos 

sinais clínicos e com uma reduzida incidência de complicações, tendo em conta o grau de 

complexidade desta técnica.  

 

Palavras-chave: hemiplegia laríngea; ruído respiratório; desempenho desportivo; 

laringoplastia prostética; ventriculocordectomia; complicações e resultados cirúrgicos.
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Abstract 

Títle: Retrospective study of the prosthetic laryngoplasty and ventriculocordectomy as the 

surgical treatment of laryngeal hemiplegia in horses 

 

The laryngeal hemiplegia is the most common cause of abnormal breathing noises and 

decreased sport performance in horses. This condition is caused by the progressive distal 

degenerative axonopathy of both laryngeal nerves, but the left side is commonly the most 

affected one. Clinically, it occurs with the collapse of the arytenoid cartilage and respective 

vocal cord as the result of the neurogenic atrophy and consequent dysfunction of the intrinsic 

laryngeal muscles innervated by this nerve, especially the dorsal cricoarytenoid muscle. This 

disease is characterized by an abnormal inspiratory noise, similar to a whistle. The 

laryngoscopy at rest is the chosen method for the diagnosis of this disease. However, if the 

results are doubtful, the dynamic endoscopy is fundamental to reach a definitive diagnosis. 

There are several grading systems available to classify the degree of arytenoid cartilage 

abduction at rest. The most recent and complete one was proposed in 2003, presented at the 

Havemeyer Workshop.  

Prosthetic laryngoplasty stands out as the preferred technique for the treatment of laryngeal 

hemiplegia in racehorses and non-racehorses. A ventriculocordectomy is usually performed in 

conjunction with the laryngoplasty, since it reduces the respiratory noise more effectively than 

the laryngoplasty alone, improves the airway function and has few postoperative 

complications. The surgical treatment, mainly the laryngoplasty, has numerous intra-operative 

and post-operative complications, which should be evaluated and treated immediately.  

However, the benefits and post-operative results significantly outweigh the associated risks 

and complications of the surgical treatment because most horses regain/recover their sports 

performance and eliminate the abnormal breathing noises. 

This study aims to evaluate the effectiveness of prosthetic laryngoplasty and 

ventriculocordectomy as the surgical treatment of horses with laryngeal hemiplegia, based on 

the analysis and comparison of data collected during the 3 month externship at Hospital de 

Referencia La Equina (Spain), and studies previously published. Of the 95 horses diagnosed 

with laryngeal hemiplegia by endoscopy at rest, 89 were treated by prosthetic laryngoplasty 

and ventriculocordectomy. Of these, 5 resulted in the degree of surgical abduction 1, 23 with 

grade 2, 45 with grade 3 and 14 with grade 4. Only 2.2% had complications during surgery, 

being the postoperative complications the most common ones: reduction of the post-surgical 



 

abduction degree, with 3.4% resulting in the total arytenoid collapse; 16% with acute cough; 

2.2% with chronic cough; 2.2% had severe dysphagia; 6.7% with deep seroma; 1.1% with 

infection of the laryngoplasty site; 16% with exaggerated inflammation of the laryngeal region 

and 2.2% with arytenoid chondropathy. 4 horses were subjected to a new surgical intervention 

for correction of the excessive abduction degree in two of them, and of the arytenoid collapse 

in the other 2. At the return to sports life, 14.6% showed respiratory sounds and 8% showed a 

decrease in sports performance. The analysis and comparison of these cases showed that this 

treatment is effective in the improvement of the clinical signs and it has a reduced incidence 

of complications, taking into account the complexity of this technique. 

 

Keywords: laryngeal hemiplegia; noises; sports performance; prosthetic laryngoplasty; 

ventriculocordectomy; surgical complications; surgical outcome. 
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Capítulo I 

1. Introdução 

1.1 Enquadramento 

A hemiplegia laríngea (HL) é a causa mais comum de obstrução das vias respiratórias 

superiores nos cavalos e é reconhecida como um fator limitante do seu desempenho 

desportivo desde o século XIX (Ahern B.J., 2010). Apesar da sua importância, esta doença 

carece, ainda, de um conhecimento e compreensão plenos, sobretudo a nível da 

etiopatogenia e das alterações patológicas específicas (Dupuis M.C., 2013). Dependendo da 

severidade, a paralisia das cartilagens pode ser uni ou bilateral e parcial ou total, designada 

de hemiparesia ou de hemiplegia laríngea, respetivamente (Anderson B.H., 2012; Dixon P.M., 

2001). Geralmente, esta doença é unilateral, no lado esquerdo, e com maior prevalência nos 

cavalos de raças grandes (Dixon P.M., 2009). A paralisia unilateral é comumente chamada de 

neuropatia laríngea recorrente (Anderson B.H., 2012).  

A HL resulta da degeneração distal dos axónios do nervo laríngeo recorrente, 

responsável pela inervação de todos os músculos intrínsecos da laringe, à exceção do 

músculo cricotiróideo, inervado pelo nervo laríngeo cranial (Anderson B.H., 2012; Rhee H.S., 

2009). Consequentemente, estes músculos sofrem atrofia neurogénica. Apesar dos músculos 

adutores da cartilagem aritenoide serem primária e mais severamente afetados, é a disfunção 

do músculo abdutor cricoaritenóideo dorsal (CAD) a responsável pela paresia ou paralisia das 

cartilagens aritenoides (CA) (Anderson B.H., 2012).  

A diminuição do diâmetro das vias aéreas superiores (VAS), pela deficiente abdução e 

colapso dinâmico da cartilagem aritenoide (ACA) durante o exercício, provoca ruídos 

inspiratórios anormais. Estes ruídos podem ou não ser acompanhados de intolerância ao 

exercício, dependendo do grau de comprometimento da função abdutora da CA e do esforço 

cardiorrespiratório exigido ao cavalo (Gerber V., 2014; Robinson P., 2006). Por norma, os 

cavalos de corrida, de trabalho e de concurso são os mais afetados (Gerber V., 2014). A 

intolerância ao exercício revela-se o principal problema nos cavalos de corrida com HL. Por 

outro lado, nos cavalos de concurso afetados, a queixa advém da presença de ruídos 

respiratórios, pela perceção desagradável que provoca nos júris e nos proprietários ou 

cavaleiros (Chalmers H.J., 2012; Derksen F.J., 2001).  

A HL pode surgir em cavalos de qualquer idade e apresentar um caráter progressivo ou 

relativamente súbito (Dixon P.M., 2009). Verificou-se que, mesmo os cavalos com uma laringe 

funcionalmente normal, ou com uma ligeira assimetria, poderão desenvolver HL num período 

de meses ou anos (Anderson B.H., 1997; Dixon P.M., 2002b), sendo que o período mais curto 
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poderá ser de apenas 6 semanas (Dixon P.M., 2002b). Contudo, apenas 5-15% dos casos 

serão progressivos (Anderson B.H., 1997; Dixon P.M., 2002b). 

Como tratamento, a laringoplastia (LP) combinada com a cordectomia ipsilateral e a 

ventriculectomia (VE) ipsilateral ou bilateral surge como o método mais eficaz (Barnett T.P., 

2013b; Dixon P.M., 2003b, c). A primeira tentativa de laringoplastia foi feita por Moeller, há 

mais de 100 anos, sem sucesso. No século XIX e XX, o tratamento de eleição para a 

hemiplegia laríngea, era a ventriculectomia, desenvolvida por Gunther em 1845, até Marks et 

al. (1970), introduzirem a técnica de laringoplastia ainda hoje usada (Cramp P., 2012; Dixon 

P.M., 2003a; Dixon P.M., 2003b). Há diversas complicações associadas ao tratamento 

cirúrgico e, como tal, o mesmo deve ser reservado aos cavalos cujos sinais clínicos têm uma 

grande implicação no seu bem-estar e atividade desportiva (Fulton I.C., 2012). 

 

1.2. Objetivos 

A presente dissertação tem como objetivo principal avaliar o uso da laringoplastia 

prostética e ventriculocordectomia no tratamento cirúrgico dos cavalos com hemiplegia 

laríngea. 

Os objetivos específicos estabelecidos para este estudo foram:  

 Analisar a incidência desta doença em cavalos de diferentes idades, sexo, raça e 

aptidão desportiva; 

 Aferir o grau de comprometimento da função laríngea; 

 Comparar as diferentes técnicas cirúrgicas usadas; 

 Avaliar as complicações associadas ao procedimento cirúrgico e ao período pós-

cirúrgico. 

 Analisar o sucesso cirúrgico.



Revisão Bibliográfica 

- 3 - 

Capitulo II 

2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Sistema Respiratório Equino 

O cavalo tem uma respiração obrigatoriamente nasal. Mesmo em situações de grande 

exigência respiratória, este é incapaz de praticar respiração oral (Franklin S.H., 2008; 

Robinson N.E., 2012a). No estado selvagem, a sobrevivência do cavalo estava dependente 

da sua capacidade em percorrer longas distâncias para fugir dos predadores, tendo 

desenvolvido uma laringe que, quando totalmente abduzida, atinge um diâmetro superior ao 

da traqueia (Hahn C., 2004). Durante o exercício físico extremo, a frequência respiratória 

aumenta de 8-12 respirações por minuto (rpm) para aproximadamente 120 rpm, sendo que a 

trote e a galope a frequência respiratória iguala a frequência de passadas. Da mesma forma, 

o volume tidal (ventilação por minuto) aumenta de 50L/min em repouso para 2000L/min em 

galope (Franklin S., 2009).  

Para garantir uma ventilação acrescida durante o exercício físico intenso, há um aumento 

drástico da pressão negativa pulmonar (Franklin S., 2009), ocorre dilatação das narinas, 

constrição da vasculatura da mucosa nasal e contração dos músculos abdutores da faringe e 

da laringe, tudo de forma a aumentar o diâmetro das VAS e diminuir a resistência à passagem 

de ar (Robinson N.E., 2012a).  

Qualquer debilidade da musculatura das VAS, patológica ou fisiológica, pode resultar na 

incapacidade das estruturas em resistir ao aumento das pressões aéreas negativas, levando 

ao colapso das mesmas e consequente obstrução das VAS. Por sua vez, esta obstrução 

resulta na redução do diâmetro das VAS, no aumento da resistência à passagem de ar e numa 

difícil e reduzida ventilação, diminuindo assim o suporte de oxigénio para os músculos 

(Franklin S., 2009). Verifica-se também uma restrição à passagem de ar e um aumento da 

pressão pulmonar nos cavalos de concurso obrigados a manter o pescoço fletido durante o 

exercício (Franklin S.H., 2008).  

 

2.2.  Anatomia da laringe 

A laringe é uma estrutura dinâmica do aparelho respiratório superior, predisposta a 

obstruções ao fluxo de ar (Becerra P., 2013; Haynes P.F., 1990). Está interposta entre a 

faringe e a traqueia e tem funções a nível da respiração, deglutição e vocalização (Holcombe 

S.J., 2006; Rhee H.S., 2009). No momento da deglutição, as CA atingem máxima adução e a 

epiglote move-se dorsocaudalmente, de forma a fecharem por completo a rima glótica, 

impedindo assim a entrada de água e comida na traqueia e, consequentemente, uma 

pneumonia por aspiração (Robinson N.E., 2012b). Inversamente, durante a respiração, estas 
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cartilagens abduzem para aumentar o diâmetro da rima glótica e facilitar a passagem de ar 

(Anderson B.H., 2012). 

A laringe é composta por três cartilagens ímpares e uma cartilagem par, músculos 

intrínsecos (Figura 1) e extrínsecos e coberta por uma membrana mucosa (Holcombe S.J., 

2006). A cartilagem cricoide é a mais caudal, adjacente à traqueia e em forma de sino. Possui 

uma face dorsal larga, de onde se origina o músculo cricoaritenóideo dorsal, e um arco 

lateroventral curvo. A cartilagem tiroide consiste em duas lâminas laterais unidas 

rostroventralmente, facilmente palpáveis (Robinson N.E., 2012b; Zapata E.V., 2014). O seu 

interior está preenchido pela membrana cricotiróidea. O bordo rostral de cada lâmina da 

cartilagem tiroide comunica com o osso hioide pela membrana tiro-hióidea (Hahn C., 2012; 

Robinson N.E., 2012b). O aparelho hioide está intimamente relacionado com os movimentos 

da laringe (Zapata E.V., 2014).  

 

As cartilagens aritenoides encontram-se em posição dorsal e medial às lâminas da 

cartilagem tiroide e craneal à cartilagem cricoide, com a qual comunicam pelo bordo medial 

caudal através da articulação cricaritenóidea. A articulação é diartrodial, permitindo a rotação 

dorso-lateral da cartilagem aritenoide durante a abdução e a rotação axial durante a adução. 

Estas cartilagens têm forma triangular e possuem três processos: o processo muscular, em 

posição dorsal e ponto de inserção do músculo cricoaritenóideo dorsal; o processo vocal 

ventral, no qual se insere o ligamento vocal, com origem no bordo caudal do corpo da 

cartilagem tiroide, subjacente à corda vocal membranosa; e o processo corniculado, situado 

no ápex rostral, visível endoscopicamente, em posição dorsal e lateral à glote (Hahn C., 2012; 

Holcombe S.J., 2006). Caudal a cada cartilagem aritenoide e lateral às cordas vocais, 

encontra-se um saco cego do tamanho de um dedal, denominado de ventrículo lateral (Sullins 

K.E.). Estes sacos, em conjunto com as cordas vocais, formam a entrada da laringe e são 

responsáveis pelos ruídos respiratórios (Zapata E.V., 2014).  

Figura 1 – (A) Cartilagens da laringe. 1 = Processo corniculado da cartilagem aritenoide, 2 = 
Processo muscular da cartilagem aritenoide, 3 = Cartilagem cricoide, 4 = Cartilagem tiroide, 5 = 
Cartilagem epiglótica. (B) Músculos intrínsecos da laringe. 1 = Aritenóideo transverso, 2 = 
Cricaritenóideo dorsal, 3 = Cricaritenóideo lateral, 4 = Ventricular, 5 = Vocal, 6 = Cricotiróideo. 
Adaptado de Robinson N. (2012). 
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A cartilagem epiglótica é a mais craneal, de forma triangular e unida à porção mais rostral 

da cartilagem tiroide pelo ligamento tiro-epiglótico (Robinson N.E., 2012b; Zapata E.V., 2014). 

O bordo lateral da epiglote está unido à cartilagem aritenoide pela prega aritenoepiglótica 

(Zapata E.V., 2014). A epiglote tem um papel fundamental ao cobrir a glote durante a 

deglutição (Hahn C., 2012; Holcombe S.J., 2006). O arco palatoglossal encontra-se ventral à 

epiglote e é visível quando ocorre deslocamento dorsal do palato mole. O arco palatofaríngeo, 

dorsal às cartilagens aritenoides, é visível quando ocorre deslocamento rostral do arco 

palatofaríngeo (Valdés M.A., 2011). 

Os músculos extrínsecos tirohioideo, esternohioideo, cricofaríngeo, tirofaríngeo e 

hioepiglótico (Zapata E.V., 2014) movem a laringe de acordo com a posição do pescoço e da 

cabeça (Robinson N.E., 2012b). Os músculos intrínsecos da laringe regulam o diâmetro da 

rima glótica pela adução e abdução das cartilagens aritenoides e das cordas vocais. O 

músculo cricoaritenóideo dorsal intervém na abdução das CA e tensão das cordas vocais e, 

consequentemente, no aumento do diâmetro da rima glótica (Holcombe S.J., 2006). Os 

músculos tirearitenóideo (ventricular e vocal), cricoaritenóideo lateral (CAL), aritenóideo 

transverso e cricotiroideo são responsáveis pela adução das cartilagens aritenoides e pelo 

encerramento da glote durante a deglutição, impedindo a entrada de comida e água na 

traqueia.  

Todos os músculos intrínsecos são inervados pelo nervo laríngeo recorrente, à exceção 

do músculo cricotiróideo, inervado pelo nervo laríngeo craneal. Ambos são ramos do nervo 

vago (Hahn C., 2012; Holcombe S.J., 2006; Zapata E.V., 2014). Outras estruturas importantes 

são os sulcos piriformes, situados entre as CA e as paredes laterais da nasofaringe, cruciais 

para o correto percurso do bolo alimentar (Valdés M.A., 2011). 

 

2.3. Hemiplegia laríngea 

As obstruções respiratórias podem comprometer o bem-estar e o desempenho 

desportivo dos cavalos, resultando em grandes perdas económicas em cavalos de 

competição (Franklin S., 2009; Gerber V., 2014). A hemiplegia laríngea esquerda é a causa 

mais comum de obstrução das VAS (Becerra P., 2013; Dixon P.M., 2009; Dixon P.M., 2003b). 

A maioria das disfunções da laringe não afeta cavalos sedentários mas, em cavalos de corrida 

ou concurso, uma pequena alteração da capacidade respiratória pode ser muito limitante 

(Haynes P.F., 1990). A hemiplegia laríngea reduz o rendimento desportivo de cavalos de alta 

competição e causa ruídos respiratórios anormais, descritos como roncar ou assobio (Cramp 

P., 2012). Pela incapacidade de abdução da cartilagem, por disfunção do músculo CAD, o 

processo corniculado da cartilagem aritenoide e a corda vocal ipsilateral movem-se para o 
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centro da rima glótica durante o exercício, causando uma obstrução parcial ao normal fluxo 

de ar (Franklin S., 2009). 

 

2.3.1.  Etiopatogenia e Epidemiologia 

A etiologia, juntamente com a patogénese e as alterações patológicas que ocorrem na 

HL, não foram ainda totalmente esclarecidas (Hahn C., 2007), sendo muitas as hipóteses 

avançadas.  

Os neurónios motores do nervo laríngeo recorrente estão localizados no núcleo ambíguo 

caudal, na porção ventro-lateral da medula oblonga. Os axónios partem deste núcleo, 

circundam o núcleo parassimpático do vago e emergem do tronco cerebral como axónios do 

ramo interno do nervo craneal XI. Juntam-se ao nervo vago quando saem do crânio pelo 

forâmen jugular e fissura tímpano-occipital (Figura 2). Daqui, o nervo laríngeo recorrente 

esquerdo curva em direção caudal, circunda o arco aórtico e inverte a direção no sentido 

craneal. Este nervo é do dobro do tamanho dos outros nervos motores, podendo atingir os 

250cm. O nervo direito é mais curto 30cm, e circunda a artéria subclávia direita (Hahn C., 

2004; Robinson N.E., 2004). 

 

 

 

 

O nervo laríngeo recorrente é maioritariamente constituído por fibras mielinizadas de 

tamanho médio e algumas fibras de menor diâmetro (Hahn C., 2004). Na HL ocorre 

degeneração distal das fibras nervosas do nervo laríngeo recorrente esquerdo, principalmente 

das fibras de maior tamanho. No nervo laríngeo recorrente direito são também encontradas 

lesões, mas menos severas (Ainsworth D.M., 1998; Dixon P.M., 2009; Hahn C., 2012). Estas 

alterações patológicas são classificadas de axonopatia motora distal, com maior incidência no 

nervo esquerdo, devido ao seu maior comprimento (Dixon P.M., 2009; Hahn C., 2012). A 

alteração observada nos músculos inervados por este nervo é descrita como uma atrofia 

Figura 2 - Formação e 
trajeto do nervo laríngeo 
recorrente desde o núcleo 
ambíguo caudal até se 
individualizar do nervo vago. 
Adaptado de Hahn C. & 
Mayhew J. (2012) 
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neurogénica. Os músculos intrínsecos adutores da laringe são os primeiros a serem afetados 

e de forma mais severa, sendo que o músculo cricoaritenóideo lateral está entre os primeiros 

e mais severamente afetados (Anderson B.H., 2012).  

Curiosamente, não se observam sinais de disfunção adutora, como a disfagia, mesmo 

nos casos mais severos (Dixon P.M., 2009; Rhee H.S., 2009). É o músculo intrínseco abdutor 

CAD o responsável pela hemiplegia laríngea. Este músculo é constituído por dois 

compartimentos neuromusculares, o medial e o lateral. O compartimento medial provoca a 

rotação dorsal da CA e o compartimento lateral a rotação lateral, sendo este último o principal 

responsável pelo aumento da área da rima glótica (Cheetham J., 2008a). 

Vários estudos sugerem múltiplos mecanismos fisio-patológicos envolvidos na HL, 

incluindo desenervação e reinervação seletiva progressiva e repetitiva de fibras musculares e 

hipertrofia compensatória das fibras musculares restantes. Este facto poderá explicar porque 

é que cavalos com HL ligeira podem não ter manifestações clínicas (Anderson B.H., 2012; 

Collins N., 2009; Rhee H.S., 2009). 

A HL está categorizada como uma mononeuropatia (Hahn C.N., 2008), sendo que 96% 

dos casos apresentam hemiplegia laríngea esquerda (Dixon P.M., 2001). Contrariamente aos 

cães, os cavalos não apresentam outras disfunções nervosas, como megaesófago, 

tetraparesia ou atrofia muscular. Mesmo a disfunção do nervo laríngeo recorrente direito é 

rara (4%), apesar de, muitas vezes, este nervo e o respetivo músculo apresentarem lesões 

compatíveis com HL (Dixon P.M., 2009). Também, se esta doença for hereditária, terá de ser 

classificada aparte das neuropatias hereditárias conhecidas no cão e no homem, uma vez 

que, nestas espécies, as mielopatias e as axonopatias metabólicas e hereditárias afetam 

vários nervos (Dixon P.M., 2009; Hahn C.N., 2008). Esta componente hereditária tem sido 

suportada pelo facto da descendência de cavalos afetados com HL ter maior prevalência 

desta doença do que a descendência de cavalos não afetados (Gerber V., 2014). 

Como causas mecânicas da HL, coloca-se em hipótese a tensão e o estiramento deste 

nervo, devido à sua passagem à volta da aorta. Também, o deficiente suporte sanguíneo 

durante o crescimento ou o movimento do pescoço e da cabeça, especialmente em cavalos 

grandes, poderão resultar nesta alteração (Dixon P.M., 2009; Hahn C., 2012; Tamzali Y., 

2009). Também a posição da cabeça e do pescoço parece influenciar a ventilação durante o 

exercício intenso. Quando flexionados, verifica-se maior impedância à passagem de ar devido 

à diminuição do diâmetro das VAS e, consequentemente, menor ventilação (Petsche V.M, 

1995). Contudo, o estudo recentemente desenvolvido por Go L. (2014), conclui não existir 

uma associação significativa entre as diferentes posições da cabeça e do pescoço e a 

funcionalidade da laringe durante o exercício, mas sim na estabilidade da faringe. 
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Existe uma forte predisposição genética e a sua expressão clínica resulta de uma 

complexa interação entre fatores ambientais e a base genética de cada cavalo. A base de 

heritabilidade parece ter um caráter poligénico de difícil compreensão (Dupuis M.C., 2013; 

Gerber V., 2014). A HL tem sido largamente reconhecida pelas associações de reprodutores 

como uma doença respiratória com base genética e por isso, os cavalos diagnosticados com 

HL têm sido retirados dos programas de reprodução (Gerber V., 2014). Em cavalos de raça 

Holandesa foi descrita a diminuição da prevalência de HL na população após terem sido 

retirados do programa de reprodução os garanhões diagnosticados com HL (Sloet van 

Oldruitenborgh-Oosterbaan, 2005), citado por (Gerber V., 2014). 

As hemiplegias laríngeas bilaterais (HLB) são muito mais raras, representando apenas 2 

a 6% dos casos de hemiplegia laríngea (Dixon P.M., 2001; McGorum B., 2004) e, 

normalmente, resultam de um distúrbio neuromuscular generalizado (McGorum B., 2004). A 

intoxicação por chumbo é um diagnóstico raro mas que pode causar hemiplegia laríngea 

bilateral. Acredita-se que o chumbo cause desmielinização, impedindo a condução do impulso 

nervoso nos nervos periféricos (Allen K.J., 2010a). Outras causas são a encefalopatia 

hepática, envenenamento com organofosforados, a ingestão das plantas Lathyrus spp. e 

Cicer arietinum, hipercalemia ou após um longo período de extensão do pescoço durante uma 

anestesia geral (Allen K.J., 2010a; Dixon P.M., 2001; McGorum B.C., 2012a). McGorum B.C. 

(2012) também refere o harpejo australiano como causa de paralisia laríngea.  

Segundo Bradbury el al. (2008), não há um efeito significativo da anestesia geral ou da 

entubação orotraqueal no funcionamento da laringe durante o período peri-anestésico. 

Contudo, outros autores (Beech J., 2004; Dixon P.M., 1993; McGorum B.C., 2012a) sugerem 

que a anestesia pode causar paralisia laríngea uni ou bilateral e, consequentemente, resultar 

em maior morbilidade no período pós-cirúrgico. Outras situações passíveis de afetarem a 

laringe, no âmbito da cirurgia, são o trauma pela intubação endotraqueal ou afeção do nervo 

laríngeo recorrente por hipoxia ou hipotensão, ou pela hiperextensão da cabeça e do pescoço 

em decúbito dorsal (McGorum B.C., 2012a). 

Algumas deficiências em vitaminas, vírus, bactérias, trauma, injeções perivasculares e 

perineurais, neoplasias, abcessos, causa iatrogénica, polineuropatias, miopatias e micose das 

bolsas guturais são também descritos como possíveis causas de paresia ou paralisia laríngea 

(Ainsworth D.M., 1998; McGorum B., 2004). Dixon et al. (2001) salientam que, se esta 

alteração tivesse origem em toxinas ou na deficiência em vitaminas, seria de esperar uma 

disfunção neurológica geral e, na HL, apenas o nervo laríngeo recorrente esquerdo se mostra 

afetado. 

Embora existam várias causas, 94% dos casos são considerados de origem idiopática. 

Apenas 6% dos casos de hemiplegia laríngea são associados a uma causa conhecida (Dixon 
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P.M., 2001). Quando idiopática, a doença é chamada de neuropatia laríngea recorrente. Como 

os músculos intrínsecos da laringe sugerem uma atrofia neurogénica, coloca-se a hipótese de 

esta neuropatia ser causada por uma agressão ao nervo, por estiramento ou por compressão 

na região do arco aórtico (Gerber V., 2014). No entanto, a menos que se fizesse uma 

avaliação patológica completa dos músculos laríngeos, do nervo laríngeo recorrente e do 

cérebro de cada cavalo com paralisia laríngea, não é possível confirmar a classificação desta 

doença como idiopática ou de causa conhecida (Dixon P.M., 2001).  

Apesar de todas as raças poderem ser afetadas, a HL está normalmente associada a 

cavalos de raças grandes (> 160 cm), machos, de pescoço comprido e peito largo, sendo 

raramente reportada em cavalos Puro-sangue Árabe ou em póneis (Ainsworth D.M., 1998; 

Anderson B.H., 2012; Rush B.R., 2014). Em póneis, pela sua sensibilidade acrescida, é mais 

comum o diagnóstico de HLB, secundária à anestesia geral ou à encefalopatia hepática (Dixon 

P.M., 2001). 

A prevalência da HL varia de acordo com o método de diagnóstico usado e com o tipo 

de cavalo (Compostella F., 2012). Estima-se uma prevalência de 0,65 a 8,3% em cavalos 

puro-sangue (Anderson B.H., 1997; Ellis D.R., 2004; Hillidge C.J., 1985; Rush B.R., 2014) e 

de 35% em cavalos de tiro (Brakenhoff J.E., 2006), estando estes últimos referenciados como 

os cavalos com a maior prevalência de HL (Beard W.L., 1993). Contudo, acredita-se que de 

30 a 100% dos cavalos possam apresentar lesões nos nervos laríngeos recorrentes, 

compatíveis com as lesões de HL, sem a ocorrência de manifestação clínica (Collins N., 2009; 

Compostella F., 2012; Rhee H.S., 2009; Stick J.A., 2001). 

A hemiplegia laríngea é geralmente detetada aquando da manifestação dos sinais 

clínicos ou durante os exames de pré-compra (Anderson B.H., 2012). Os sinais clínicos 

surgem, normalmente, com o início da vida desportiva do cavalo, entre os 2 e os 5 anos de 

idade (Ainsworth D.M., 1998; Anderson B.H., 2012; Dixon P.M., 2001). A HL pode afetar 

animais de quase todas as idades mas o período entre o primeiro e o sexto ano de vida é o 

mais crítico (Anderson B.H., 2012). Também há estudos que evidenciam a presença desta 

doença em potros de duas semanas, suportando a teoria de se tratar de uma doença 

hereditária ou congénita (Duncan I.D., 1992). 

 

2.3.2. Sinais clínicos 

Os sinais clínicos da HL resultam da atrofia neurogénica dos músculos inervados pelo 

nervo laríngeo recorrente. Esta atrofia é mais proeminente nos músculos adutores mas os 

sinais clínicos advêm da disfunção do único músculo abdutor da laringe, o músculo 

cricoaritenóideo dorsal (Anderson B.H., 2012). Com o músculo CAD afetado, a cartilagem 

aritenoide é incapaz de uma abdução completa durante a respiração, havendo uma redução 
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do diâmetro da rima glótica e, consequentemente, da passagem de ar. Esta obstrução 

provoca um ruído inspiratório anormal, mais intenso durante o exercício, descrito como um 

assobio ou um roncar. Devido ao comprometimento de uma correta oxigenação, estes cavalos 

desenvolvem mais rapidamente hipoxemia, hipercapnia e acidose metabólica, resultando na 

diminuição da capacidade desportiva por fadiga prematura (Anderson B.H., 2012; Christley 

R.M., 1997; Davenport C.L.M., 2001).  

O ruído inspiratório anormal é o sinal clínico mais comum (90% dos casos) e, na maioria 

das vezes, o único observado (Dixon P.M., 2001; Taylor S.E., 2006). Este sinal clínico é a 

principal preocupação nos cavalos de concurso e de tiro, com repercussões a nível 

competitivo, do júri e dos próprios proprietários ou treinadores, que interpretam o ruído como 

o resultado de uma obstrução respiratória e, consequentemente, de um mau desempenho 

desportivo (Cramp P., 2009). A diminuição do desempenho desportivo ou a intolerância ao 

exercício é menos frequente (64% dos casos) e surge, normalmente, numa fase posterior ao 

aparecimento dos ruídos inspiratórios anormais (Dixon P.M., 2001; Taylor S.E., 2006). Este 

sinal é detetado, maioritariamente, em cavalos de corrida (Anderson B.H., 2012). 

A intolerância ao exercício é provocada pelo colapso dinâmico da CA e da corda vocal 

afetadas (Figura 3), resultando na obstrução das VAS e na diminuição do suporte de 

oxigenação (Brown J.A., 2005). Desconhece-se a origem exata dos ruídos inspiratórios, 

apesar do seu padrão espectral específico, mas sabe-se que estão associados à passagem 

do ar pela laringe com uma ou ambas as CA insuficientemente abduzidas ou colapsadas, com 

um ou ambos os ventrículos abertos ou com uma ou ambas as cordas vocais colapsadas, 

causando turbulência do ar (Attenburrow D.P., 1982). Os ruídos inspiratórios produzidos pelo 

desvio axial da prega ariepiglótica não são distinguíveis, pelo ouvido humano desarmado, do 

roncar ou assobio associado à HL (Lane J.G., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Imagem endoscópica da laringe de um 
cavalo em exercício com um grau IV de hemiplegia 
laríngea. Note-se o colapso completo da 
cartilagem aritenoide e corda vocal esquerda 
durante a inspiração. Adaptado de Fulton I.C. 
(2012). 
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2.3.3. Diagnóstico 

São várias as técnicas de diagnóstico desenvolvidas e aplicadas para a hemiplegia 

laríngea. Independentemente dos recursos disponíveis e dos métodos utilizados, só é 

possível emitir um diagnóstico de hemiplegia laríngea definitivo após um exame endoscópico 

da laringe (Anderson B.H., 2012). 

 

2.3.3.1. Anamnese, sinais clínicos e exames físicos e complementares 

Inicialmente, são a história e os sinais clínicos de ruídos respiratórios anormais e a 

diminuição da capacidade desportiva que nos alertam para a possibilidade de um diagnóstico 

de hemiplegia laríngea (Anderson B.H., 2012). Contudo, segundo Witte S.H.P., 2011, a 

descrição dos ruídos respiratórios e do desempenho desportivo do cavalo feita pelos 

proprietários, é subjetiva e inespecífica. Mas, apesar da baixa especificidade, estes parecem 

ter alta sensibilidade. O ruído é quase sempre descrito como um roncar ou um assobio, sendo 

este o mais específico para uma disfunção da laringe (Anderson B.H., 2012; Witte S.H.P., 

2011). Frequentemente, o início destes ruídos é compatível com o início da atividade 

desportiva dos cavalos, podendo ter um começo abrupto ou gradual (Anderson B.H., 2012). 

Com o início do exercício, a frequência respiratória aumenta rapidamente e, quando o cavalo 

está a trote acelerado ou a galope, cada passada é normalmente acompanhada de uma 

inspiração. Contudo, se houver alguma obstrução aérea, este poderá necessitar de mais 

tempo para inspirar. No caso da hemiplegia laríngea verifica-se um colapso dinâmico das vias 

aéreas durante a inspiração, que pode ser facilmente diferenciado de um ruído expiratório, 

através da relação entre o momento que se escuta o ruído e a fase da passada em que o 

cavalo se encontra. Assim, se o ruído se escutar quando os membros anteriores estão em 

extensão, a obstrução está a ocorrer durante a inspiração. Por outro lado, se o ruído for 

audível no momento em que o cavalo está a apoiar os membros anteriores, a obstrução está 

a ocorrer durante a expiração (Anderson B.H., 2012; Robinson N.E., 2012a).  

Deve-se proceder à realização de um exame físico e da palpação externa da laringe em 

todos os cavalos suspeitos de HL (Figura 4) (Anderson B.H., 2012). A palpação dos processos 

musculares das cartilagens aritenoides direita e esquerda permite detetar a atrofia dos 

músculos intrínsecos da laringe, incluindo o músculo CAD (Ainsworth D.M., 1998; Anderson 

B.H., 2012; Franklin S.H., 2008). Contudo, Hawe et al., 2001, referem que muitos cavalos 

grandes têm este músculo atrofiado sem que a função da laringe esteja afetada.  
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O reflexo adutor laríngeo (“slap test”) pode ser avaliado por palpação, endoscopia ou 

eletrolaringografia, ou pela conjugação destes métodos (Hawe C., 2001) e é usado para 

avaliar a função do nervo laríngeo recorrente e dos músculos adutores (McGorum B.C., 

2012b).  

A eletromiografia mede a atividade elétrica dos músculos adutores e abdutores da laringe 

e é proposta para a deteção precoce dos casos de HL (Westermann C.M., 2013). Também é 

utilizada para medir a atividade elétrica dos músculos adutores, em resposta ao reflexo 

toracolaríngeo (Hawe C., 2001), e, consequentemente, a velocidade de condução nervosa 

(Robinson N.E., 2004).  

A análise espectral dos ruídos respiratórios durante o exercício pretende obter um padrão 

de cada ruído e relacioná-lo com um número limitado de causas de obstrução das VAS 

(Franklin S.H., 2003; Witte S.H.P., 2011). É uma técnica bem tolerada pelos cavalos, fácil e 

de baixo custo (Derksen F.J., 2001). Cavalos com colapso laríngeo dinâmico produzem sons 

inspiratórios de alta frequência, enquanto cavalos com deslocamento dorsal do palato mole 

(DDPM) produzem ruídos de baixa frequência durante a expiração (Franklin S.H., 2003). 

Contudo, há dificuldades em distinguir a HL de outras alterações que causem ruído 

inspiratório, como as obstruções dinâmicas, presentes em aproximadamente 40% dos 

cavalos, o que confere a este meio de diagnóstico uma baixa especificidade (Dixon P.M., 

2009).  

A ultrassonografia (US) surge como um método complementar de diagnóstico que 

permite a visualização de estruturas impossíveis de avaliar através do exame endoscópico, 

incluindo os músculos laríngeos e o aparelho hioide (Chalmers H.J., 2006; Chalmers H.J., 

2012; Karlheim B., 2014). O músculo adutor cricoaritenóideo lateral é o primeiro a sofrer atrofia 

neurogénica e apresenta as alterações histopatológicas mais severas. A US avalia a 

Figura 4 - Técnica de palpação 
externa do processo muscular 
das cartilagens aritenoides direita 
e esquerda para avaliação da 
atrofia muscular. Adaptado de 
Anderson B. (2012). 
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ecogenecidade e a espessura deste músculo e do músculo CAD (Figura 5) (Zapata E.V., 

2014), permitindo a deteção precoce da doença, antes da funcionalidade da laringe ser 

afetada (Chalmers H.J., 2012; Garrett K.S., 2011).  

 

A deteção do aumento da ecogenecidade do músculo cricoaritenóideo lateral apresenta 

maior sensibilidade e especificidade do que a endoscopia em repouso, para o diagnóstico da 

HL (Garrett K.S., 2011). Comparativamente à endoscopia dinâmica, ambas têm a mesma 

especificidade e sensibilidade (Chalmers H.J., 2012) mas, a US, não permite uma 

classificação tão precisa do grau de abdução das CA (Karlheim B., 2014). A ultrassonografia 

está recomendada em casos de HL classificados com grau II ou III ou em casos subclínicos 

e como meio de diagnóstico complementar da endoscopia (Chalmers H.J., 2006; Chalmers 

H.J., 2012; Garrett K.S., 2011; Karlheim B., 2014).  

A tomografia computorizada surge também como um método complementar, não 

invasivo, no diagnóstico da HL. Compara os músculos CAD esquerdo e direito relativamente 

ao volume, área de secção transversal e densidade (Tulloch L.K., 2014). 

Contudo, a utilização exclusiva destes métodos, para a emissão de um diagnóstico 

definitivo, não é suficiente (Hawe C., 2001; Moore M.P., 1988; Newton-Clarke M.J., 1994). 

 

2.3.3.2. Endoscopia 

A laringoscopia é atualmente o método mais reconhecido e preciso, usado em todo o 

mundo para o diagnóstico da hemiplegia laríngea em cavalos (Ainsworth D.M., 1998; 

Anderson B.H., 2012; Dixon P.M., 2009; Hawe C., 2001; Haynes P.F., 1990; Lane J.G., 2006; 

Robinson N.E., 2004). Este exame está recomendado quando há uma diminuição do 

Figura 5 – Imagem ultrassonográfica do lado esquerdo (a) e direito (b) da laringe, em plano dorsal 
oblíquo, de um cavalo com grau C da função aritenóidea, durante o exercício. O músculo CAL (setas 
brancas) apresenta-se num plano longitudinal. A ecogenecidade do músculo CAL esquerdo está 
aumentada comparativamente à do músculo CAL direito. CC=cartilagem cricoide, AC=cartilagem 
aritenoide. Adaptado de Garrett (2011). 
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desempenho desportivo do cavalo ou ruídos respiratórios anormais, assim como durante um 

exame de pré-compra (Anderson B.H., 2012). 

 

2.3.3.2.1. Aparência endoscópica da laringe 

Quando o cavalo está em repouso e a laringe é funcionalmente normal, as cartilagens 

aritenoides fazem um ângulo de 15º com a linha média da rima glótica. Depois do cavalo 

deglutir ou após a oclusão nasal bilateral, observa-se a abdução total, simétrica e sincronizada 

das CA, com os bordos abaxiais dos processos corniculados das aritenoides em contacto com 

a parede nasofaríngea dorsal. Segue-se a adução das CA, de forma simétrica e sincronizada, 

também observada durante a fonação ou tosse. Quando o cavalo está em esforço físico, a 

abdução observada é ainda maior, com as CA a fazer um ângulo de 90º com a linha média 

da rima glótica (Figura 6) (Anderson B.H., 2012).  

 

Figura 6 – Diagrama da aparência endoscópica da laringe em cavalos normais (a) em repouso, (b) 
após a oclusão nasal ou a deglutição, (c) durante a fonação, deglutição, tosse ou oclusão nasal bilateral 
e (d) durante o exercício físico intenso. Adaptado de Anderson B. (2012). 

 

2.3.3.2.2. Endoscopia em repouso 

Para o exame endoscópico em repouso o cavalo deverá estar num tronco de contenção. 

O uso de um aziar poderá ser bastante útil para a contenção do cavalo, sem que influencie o 

resultado do exame. Sempre que possível, deve-se evitar a sedação do cavalo durante a 

avaliação endoscópica, visto que esta pode influenciar os movimentos laríngeos. Contudo, a 

segurança do pessoal, do cavalo e do material é prioritária (Franklin S.H., 2008; Lindegaard 

C., 2007). O exame deve ser minucioso e sistemático, avaliando sempre ambas as cavidades 

nasais, a nasofaringe e a laringe.  

É muito importante ter uma visão completa das CA para avaliar os seus movimentos. De 

forma a estimular os movimentos da laringe e simular uma situação dinâmica, são usados 
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dois métodos bastante eficazes: a oclusão nasal que induz o movimento espontâneo das 

cartilagens aritenoides, ao simular uma situação de exercício; e a estimulação do movimento 

de deglutição através da injeção de uma pequena quantidade de água ou do toque da laringe 

por uma pinça através do canal de trabalho do endoscópio. O movimento de deglutição 

também poderá revelar aprisionamento da epiglote ou deslocamento dorsal do palato mole 

intermitentes (Anderson B.H., 2012; Franklin S.H., 2008; Haynes P.F., 1990).  

Segundo Anderson B.H., 2012, a deglutição tem sido reconhecida como o método mais 

eficaz para estimular o movimento das CA. Após a revisão de vários estudos, Franklin S.H. 

(2008) sugere que a maioria dos cavalos que não atinge máxima abdução das CA após a 

oclusão nasal ou o estímulo da deglutição irão desenvolver um colapso dinâmico durante o 

exercício. Inversamente, a maioria dos que atinge máxima abdução, também o irão fazer 

quando em exercício. Recorrer ao teste do reflexo toracolaríngeo durante a endoscopia não 

tem vantagens (Anderson B.H., 2012), visto que alguns cavalos, mesmo com uma disfunção 

marcada do músculo abdutor, continuam a ter os músculos adutores funcionais (Hawe C., 

2001). 

A administração de lobelina também tem sido descrita como uma forma de facilitar a 

avaliação das VAS por estimular a hiperventilação (Marlin D.J., 2000). Apesar da hiperpnéia 

provocada, esta não chega a igualar os valores alcançados durante o exercício (Franklin S.H., 

2008). Outra técnica usada é a avaliação endoscópica imediatamente a seguir ao exercício. 

Esta não reproduz exatamente as condições de uma endoscopia dinâmica, mas a disfunção 

abdutora poderá ser mais facilmente visível (Anderson B.H., 2012).  

Têm sido utilizados diversos sistemas semiquantitativos para a classificação do grau de 

abdução das CA durante a endoscopia da laringe em repouso, incluindo o sistema de 4 graus, 

amplamente usado. Todos eles pretendem criar um método simples, prático e clinicamente 

exequível, que permita uma interpretação estandardizada e relacionada com a função da 

laringe em exercício (Collins N., 2009; Compostella F., 2012; Dixon P.M., 2001; Perkins J.D., 

2009). O mais recente e mais completo foi apresentado por um conjunto de especialistas no 

Workshop de Havemeyer, em 2003 (Quadro 1) (Barakzai S.Z., 2011; Dixon P.M., 2009; 

Franklin S.H., 2008). O sistema de graduação da laringe Havemeyer é baseado no sistema 

de 4 graus, desenvolvido por Ducharme et al. em 1989 e modificado por Hackett et al. em 

1991, ao qual foram adicionados sub-graus no grau II e III, perfazendo um total de 7 graus.  

A divisão dos graus pretende diminuir a variabilidade de interpretações, principalmente 

do grau III, conhecido como “o grau equívoco”. Pelo sistema de 4 graus, o grau III incluí casos 

de ligeira assimetria constante, observada aquando da tentativa de abdução total da CA, mas 

também casos de hemiparesia laríngea marcada, próximos da paralisia. Assim, a criação de 
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sub-graus torna o sistema de classificação do grau de abdução das CA mais explícito, fiável 

e consistente entre os observadores (Dixon P.M., 2001; Dixon P.M., 2003d).  

Perkins et al. (2009) associaram o uso deste sistema a variações intra e inter-observador 

pouco significativas, quando executado por veterinários experientes. Contudo, verificou-se 

haver uma grande variabilidade de resultados em cavalos avaliados duas vezes, num intervalo 

de 24-48h, sugerindo que um único exame endoscópico em repouso poderá não ser 

conclusivo. Adicionalmente, os diferentes graus de classificação deste sistema podem ser 

associados a diferentes graus de alterações histopatológicas do músculo CAD (Collins N., 

2009) e à funcionalidade da laringe esperada em exercício (Barakzai S.Z., 2011). Estes 

achados reafirmam a qualidade e fiabilidade deste sistema de classificação. A descrição 

geralmente refere-se à CA esquerda, em comparação com a direita. Contudo, este sistema 

também pode ser aplicado à CA direita (Cramp P., 2012).  

 

Quadro 1 - Sistema de graduação para o funcionamento da laringe observado com o cavalo em 

estação e sem sedação. Adaptado de Robinson et al. (2004). 

Grau Descrição Subgrau 

I 

Todos os movimentos da 
cartilagem aritenoide são 
simétricos e sincronizados e 
a abdução total da 
cartilagem aritenoide pode 
ser atingida e mantida. 

 

II 

Os movimentos da 
cartilagem aritenoide não 
são sincronizados e/ou 
assimétricos às vezes, mas 
a abdução total da 
cartilagem aritenoide pode 
ser atingida e mantida. 

1: Assincronia transitória, com movimentos 
vibratórios ou atrasados. 

2: Assimetria da rima glótica por mobilidade reduzida 
da cartilagem aritenoide e da corda vocal afetadas, 
mas há ocasiões em que a abdução simétrica é 
atingida e mantida, tipicamente depois da oclusão 
nasal ou da deglutição. 

III 

Os movimentos da 
cartilagem aritenoide não 
são sincronizados e/ou 
simétricos. A abdução total 
da cartilagem aritenoide não 
é atingida nem mantida. 

1: Assimetria da rima glótica por mobilidade reduzida 
da cartilagem aritenoide e da corda vocal afetadas, 
mas há ocasiões em que a abdução simétrica é 
atingida mas não é mantida, tipicamente depois da 
oclusão nasal ou da deglutição. 

2: Défice óbvio da abdução e assimetria da 
aritenoide. Nunca é atingida a abdução completa 
(Figura 7). 

3: Défice marcado da abdução da aritenoide, mas 
não total, e assimetria com pouco movimento da 
aritenoide. Nunca é atingida a abdução completa 
(Figura 8).  

IV 
Imobilidade completa da 
cartilagem aritenoide e da 
corda vocal (Figura 9). 
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Independentemente do sistema de graduação usado, todos defendem que a maioria dos 

cavalos que não atinge abdução completa das CA em repouso poderá apresentar limitações 

da função respiratória em exercício. Por outro lado, uma ligeira assimetria no final da 

expiração ou falta de sincronia das CA durante a inspiração, não é preocupante desde que 

estes cavalos consigam atingir e manter a abdução bilateral total das CA (Dixon P.M., 2003d). 

A HLB é de difícil classificação, uma vez que não existe uma CA normal de forma a avaliar e 

comparar o grau de comprometimento. Igualmente, em cavalos com um grau de paralisia 

Figura 9 – Sequência de imagens endoscópicas da laringe de um cavalo com hemiplegia 
laríngea esquerda de grau IV. Gentilmente cedida pelo HRLE. 

Figura 8 – Sequência de imagens endoscópicas da laringe de um cavalo com hemiplegia 

laríngea esquerda de grau III-3. Gentilmente cedida pelo HRLE. 

Figura 7 - Sequência de imagens endoscópicas da laringe de um cavalo com hemiplegia laríngea 
esquerda de grau III-2. Gentilmente cedida pelo HRLE. 
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laríngea unilateral marcado, é possível que um grau ligeiro de paralisia da CA contralateral 

passe desapercebido (Dixon P.M., 2001).  

Hoje, sabe-se que a endoscopia em repouso, por si só, não é necessariamente 

representativa do funcionamento da laringe em exercício e que alguns casos são 

erroneamente diagnosticados ou subdiagnosticados (Franklin S.H., 2008; Parente E.J., 

2009a; Robinson N.E., 2004; Tamzali Y., 2009). Isto acontece porque a maioria das 

obstruções estáticas das VAS são acompanhadas pelo colapso dinâmico de múltiplas 

estruturas, diagnosticáveis apenas pela endoscopia dinâmica (Lane J.G., 2003; Witte S.H.P., 

2011).  

Estudos mais antigos interpretavam os resultados endoscópicos de uma forma 

simples, mas que hoje se reconhece como parcialmente incorreta (Lane J.G., 2003): todos os 

cavalos com grau I e II em repouso atingiriam abdução total durante o exercício, cavalos com 

grau IV teriam colapso total da CA em exercício e os cavalos classificados com grau III 

necessitariam de exames complementares. Contudo, segundo um estudo de Lane et al. 

(2006), 19% dos cavalos diagnosticados com HL de grau 4/5 foram capazes de atingir a 

máxima abdução das CA, quando em exercício e, inversamente, 7% dos cavalos 

diagnosticados com grau 1/5 ou 2/5 manifestaram colapso laríngeo dinâmico. Também 

Barakzai S.Z. (2011) obteve resultados semelhantes, confirmando que o colapso laríngeo 

dinâmico durante o exercício não pode ser descartado pela observação de uma laringe 

funcionalmente normal na endoscopia em repouso, em cavalos referidos por ruídos 

respiratórios anormais durante o exercício. Compostella et al. (2012) defendem ainda o uso 

da endoscopia dinâmica para o diagnóstico de ruídos respiratórios anormais antes da cirurgia, 

mesmo quando uma hemiplegia laríngea é diagnosticada em repouso, de forma a descartar 

outros tipos de obstruções, principalmente dinâmicas.   

Desta forma, a endoscopia em repouso pode ter resultados ambíguos e de difícil 

interpretação relativamente à funcionalidade da laringe durante o exercício, especialmente 

quando a HL é classificada com os graus II.2-III.3, quando existem obstruções dinâmicas 

concorrentes ou em casos subclínicos (Barakzai S.Z., 2012; Davidson E.J., 2011; Dixon P.M., 

2009; Franklin S.H., 2008; Lane, 2006; Robinson N.E., 2004). Um estudo desenvolvido por 

Collins et al. (2009) sugere, igualmente, que a endoscopia em repouso não é suficientemente 

sensível para a deteção de graus intermédios de HL, identificados pela examinação 

histopatológica. Apesar das limitações, a endoscopia em repouso permite diagnosticar 

obstruções das VAS estáticas, como uma HL de grau IV e quistos subepiglóticos, por exemplo.  
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2.3.3.2.3. Endoscopia dinâmica 

A endoscopia dinâmica pode ser executada numa passadeira rolante (Figura 10) ou no 

solo. A primeira opção tem sido considerada o método de eleição para a avaliação das 

obstruções dinâmicas do trato respiratório superior, além de permitir uma mensuração 

simultânea das trocas de gás e do fluxo de ar (Franklin S., 2009; Tamzali Y., 2009). Uma vez 

que o cavalo esteja habituado à passadeira, implementam-se as diferentes condições e 

velocidades desejadas até que o cavalo esteja cansado. Terminado o exame, a funcionalidade 

da laringe é avaliada através da observação da gravação em câmara lenta (Barakzai S.Z., 

2011). No entanto, sabe-se que este exame não reproduz exatamente as condições de treino 

dos cavalos, exige o transporte dos mesmos até ao centro de diagnóstico e é uma metodologia 

exaustiva, morosa e cara (Franklin S., 2009; Witte T.H., 2010). Por causa destas 

desvantagens, a maioria dos cavalos continua a ser diagnosticada e tratada para a HL com 

base nos sinais clínicos e na endoscopia em repouso, sem avaliação da funcionalidade da 

laringe durante o exercício (Tamzali Y., 2009).  

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, a endoscopia dinâmica em solo é feita com um endoscópio portátil, fixo 

ao cavalo (Figura 11). Esta técnica permite que o cavalo seja avaliado e exercitado com o 

cavaleiro e segundo as suas condições normais de trabalho, sem que haja necessidade de 

deslocação do cavalo até um centro de diagnóstico (Allen K.J., 2010b; Franklin S., 2009; 

Leutton J.L, 2014).  

Atualmente, alguns especialistas consideram a endoscopia dinâmica em solo o método 

mais indicado para o diagnóstico do colapso das vias aéreas, pelas vantagens que apresenta 

relativamente à endoscopia em passadeira rolante (Franklin S., 2009; Witte T.H., 2010). 

Contudo, Allen K.J. (2010b) defende que o valor de diagnóstico de cada exame depende do 

rigor com que é feito e não pela técnica em si.  

Figura 10 – Endoscopia do trato 
respiratório superior durante o 
exercício em passadeira rolante. O 
cavalo está com uma máscara 
respiratória para a medição 
simultânea dos parâmetros 
respiratórios. Adaptado de Franklin 
S. (2008). 
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O sistema de graduação usado na endoscopia dinâmica foi desenvolvido por Rakestraw 

et al. em 1991 (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Sistema de graduação do funcionamento da laringe observado durante o exercício. 

Adaptado de Anderson B.H (2012). 

Grau Definição 

A Abdução total da cartilagem aritenoide durante a inspiração 

B Abdução parcial da cartilagem aritenoide afetada 

C Abdução inferior à obtida em repouso, incluindo colapso da cartilagem aritenoide com 

afeção da metade contralateral da rima glótica durante a inspiração. 

 

A endoscopia dinâmica é o método mais completo e específico para a avaliação da 

laringe, uma vez que nos permitir detetar, além da HL, outras anomalias dinâmicas 

concorrentes como o colapso das cordas vocais, o desvio axial das pregas ariepiglóticas, o 

aprisionamento epiglótico, entre outras (Franklin S., 2009). No entanto, pode não ser possível 

a realização deste exame devido à falta de material, ao temperamento do cavalo, por alguma 

condição concorrente que impeça o cavalo de fazer exercício ou pelos custos elevados 

(Franklin S.H., 2008; Garrett K.S., 2011; Lane J.G., 2003). Na ausência deste método, a 

endoscopia em repouso é tida como a escolha de referência para identificar e classificar a HL 

(Hawe C., 2001). Contudo, esta deve ser realizada em conjunto com outros métodos de 

diagnóstico, como a palpação dos músculos laríngeos e a análise dos ruídos respiratórios em 

exercício, para reduzir a possibilidade de um diagnóstico errôneo (Lane J.G., 2003; Lane J.G., 

Figura 11 – Sistema de endoscopia 
portátil colocado num cavalo de corrida. 
Adaptado de Cramp P. (2012). 



Revisão Bibliográfica 

- 21 - 

2006). A utilização do sistema de graduação Havemeyer é também uma ajuda na previsão da 

funcionalidade da laringe em exercício (Barakzai S.Z., 2011). 

 

2.3.4. Tratamento 

A decisão e seleção de um tratamento cirúrgico são baseadas nos sinais clínicos, na 

idade e aptidão desportiva do cavalo, nos custos, no grau de comprometimento da função 

laríngea e nas expectativas do dono (Fulton I.C., 2012; Robinson P., 2006). Aquando da 

seleção da técnica cirúrgica, deve ser tida em conta a capacidade dessa técnica em melhorar 

a função das vias aéreas e reduzir os ruídos respiratórios associados (Brown J.A., 2005; 

Robinson P., 2006). Para isso, é essencial ter em consideração duas premissas. Primeiro, a 

posição da CA tem maior influência na tolerância ao exercício do que nos ruídos respiratórios 

e, segundo, as cordas vocais e os ventrículos são os principais responsáveis pelos ruídos 

respiratórios (Sullins K.E.). Finalmente, também se deve avaliar a probabilidade e a gravidade 

de possíveis riscos associados (Brown J.A., 2005; Robinson P., 2006). Esta análise deve ser 

justificada e partilhada com os proprietários, para que estes estejam cientes das complicações 

cirúrgicas e pós-cirúrgicas possíveis e da dubiedade do prognóstico (Greet T.R.C., 2003). 

O grau de abdução das CA em repouso e, principalmente, em exercício, é o fator chave 

(Cramp P., 2012; Greet T.R.C., 2003). Cavalos classificados com grau I ou II em repouso e 

com abdução máxima ou parcial durante o exercício (grau A ou B) são candidatos à 

ventriculocordectomia (Cramp P., 2012). Contudo, o dono deve ser alertado para o carácter 

progressivo da doença em 15% dos casos, e da provável necessidade de realização de uma 

laringoplastia posteriormente (Dixon P.M., 2002b; Taylor S.E., 2006). Os cavalos que 

apresentem grau III.3 ou IV em repouso e, consequentemente, grau C em exercício, 

necessitam de uma laringoplastia, aritenoidectomia ou reinervação laríngea (Cramp P., 2012). 

Em cavalos classificados com grau III.1 ou III.2, é crucial proceder a uma endoscopia dinâmica 

para tomar uma decisão fundamentada (Barakzai S.Z., 2011). 

A aptidão desportiva e sinais clínicos do cavalo são também fatores importantes para 

esta decisão. Sendo que a HL é frequentemente unilateral, a cirurgia num cavalo de lazer 

pode não ser necessária porque será de esperar que estes cavalos consigam manter uma 

função respiratória normal, mesmo com a função da laringe afetada, uma vez que a exigência 

respiratória é mínima (Cramp P., 2012). Contudo, em cavalos de concurso, como dressage e 

salto, a cirurgia é essencial para a redução dos ruídos respiratórios anormais, muitas vezes 

penalizados pelo júri (Brown J.A., 2003; Cramp P., 2012). A técnica mais adequada para este 

fim é a ventriculocordectomia, uma vez que são removidas as estruturas responsáveis pelos 

ruídos (Brown J.A., 2003). Já em cavalos de corrida, a cirurgia foca-se principalmente na 

otimização do fluxo de ar e melhoria do rendimento desportivo (Brown J.A., 2004; Cramp P., 
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2012), sendo a laringoplastia prostética o método de eleição. Embora esta técnica também 

reduza os ruídos inspiratórios em cavalos com HL, não é capaz de atingir os valores padrão 

(Brown J.A., 2004). 

Finalmente, o fator económico e a morbilidade cirúrgica associadas devem ser também 

considerados (Cramp P., 2012). Relativamente aos custos, a laringoplastia é 

aproximadamente duas vezes mais cara do que a VCE/VE em estação, devido ao maior 

período de hospitalização, ao uso prolongado de antibióticos e à anestesia geral associados 

à LP (Cramp P., 2009). Quanto aos riscos e complicações cirúrgicas e pós-cirúrgicas, a LP 

está associada a um vasto leque de complicações devido à anestesia geral e ao procedimento 

cirúrgico mais invasivo, enquanto a VCE/VE não acarreta praticamente nenhuma complicação 

(Brown J.A., 2004; Cramp P., 2012).  

Normalmente, recorre-se à laringoplastia combinada com a cordectomia ipsilateral e a 

ventriculectomia ipsilateral ou bilateral (Barnett T.P., 2013b; Dixon P.M., 2003b, c). Uma vez 

que não é um tratamento livre de riscos, o mesmo deve ser reservado aos cavalos com 

diminuição da capacidade desportiva devido à obstrução nas VAS ou aos cavalos em que o 

ruído respiratório é motivo de penalização nos concursos (Fulton I.C., 2012).  

Os resultados cirúrgicos tendem a ser melhores nos cavalos que têm uma exigência 

respiratória menor para o cumprimento da sua atividade e em cavalos atléticos premiados, 

por responderem melhor aos procedimentos cirúrgicos (Greet T.R.C., 2003). 

 

2.3.4.1. Laringoplastia prostética 

Há 45 anos que a laringoplastia é a técnica de eleição para o tratamento da HL em 

cavalos, quando a obstrução das VAS e a intolerância ao exercício são as principais 

preocupações (Boening K.J., 2009; Brown J.A., 2004; Davenport C.L.M., 2001; Dixon P.M., 

2003a; Fulton I.C., 2012; Hawkins J.F., 1997). Esta técnica foi abordada pela primeira vez em 

1887, por Moeller, mas foram Marks et al. em 1970 que a aperfeiçoaram e implementaram 

(Cramp P., 2012). Esta técnica tem como finalidade a reprodução da função do músculo CAD, 

através da colocação de um implante que mantenha o processo corniculado da CA afetada 

abduzido (Adreani C.M., 2012; Cramp P., 2012), de forma a retomar os mecanismos de fluxo 

de ar das VAS aos valores de referência (Brown J.A., 2004). Apesar do conceito da 

laringoplastia ser simples, é difícil obter resultados sem complicações associadas (Parente 

E.J., 2009a).  

Antes da cirurgia, os cavalos devem fazer jejum de 8 a 12 horas e deve ser-lhes 

administrado anti-inflamatórios não esteroides (AINE’s) e antibióticos de grande espetro de 

ação, antes e depois da intervenção cirúrgica. O anestesista deverá ter em atenção o diâmetro 

do tubo endotraqueal usado, pela dificuldade de intubação e para permitir a manipulação da 
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laringe durante a cirurgia (Fulton I.C., 2012). Após a indução, o cavalo é colocado em decúbito 

lateral, com o lado afetado para cima, e a cabeça e o pescoço ligeiramente estendidos. De 

seguida, introduz-se e fixa-se um videoendoscópio para permitir a visualização da laringe e 

da traqueia durante o procedimento cirúrgico (Fulton I.C., 2012).  

Após a limpeza assética do campo cirúrgico faz-se uma incisão de 8-12cm ventral e 

paralela à veia linguofacial, centrada no bordo caudal da cartilagem cricoide (Adreani C.M., 

2012). Com tesouras de Metzenbaum, realiza-se uma dissecação romba e cuidadosa entre o 

músculo omohioideo e a veia linguofacial, até os músculos constritores caudais da faringe (m. 

tirofaríngeo e m. cricofaríngeo) estarem expostos. Para uma melhor visualização, pode-se 

elevar e prender a veia linguofacial com um fórceps de Allis ao tecido perivascular, a meio da 

incisão (Fulton I.C., 2012).  

Coloca-se então um retrator manual na porção dorsal da incisão, sob a veia linguofacial 

e o músculo esternocefálico, de forma a expor a região da laringe. Através de uma dissecação 

romba, separa-se o músculo cricofaríngeo do músculo tirofaríngeo, pelas suas aponevroses, 

expondo os músculos laríngeos intrínsecos e o processo muscular da CA. Outra hipótese é 

tentar aceder ao processo muscular pelo bordo caudal do músculo cricofaríngeo, através da 

sua retração rostral (Adreani C.M., 2012; Fulton I.C., 2012; Parente E.J., 2003). Nesta fase o 

vídeoendoscópio deve ser introduzido até uns 3cm caudal à rima glótica, rostral ao bordo 

caudal da cartilagem cricoide (Valdés M.A., 2011).  

Usando o dedo indicador como guia, insere-se a agulha no bordo caudal e ventral da 

cartilagem cricoide, no sulco palpável 2 a 3mm lateral à linha média dorsal (Fulton I.C., 2012). 

A agulha é inserida em direção cranial, com o extremo cuidado de não perfurar a mucosa 

laríngea (Figura 12, A). O procedimento é monitorizado através do vídeoendoscópio e caso 

haja penetração da agulha no lúmen da laringe, esta deve ser retirada e a incisão lavada com 

solução salina (Fulton I.C., 2012).  

Passada a cartilagem cricoide, há a hipótese de, ou cortar a sutura segurando as duas 

pontas com um pequeno hemostato e continuar o procedimento com uma sutura nova (Fulton 

I.C., 2012); ou continuar o procedimento com a mesma sutura (Adreani C.M., 2012). Nesta 

fase, há também a opção de passar a sutura sob ou sobre os músculos cricofaríngeo e 

tirofaríngeo ou apenas sobre ou sob o músculo cricofaríngeo, dependendo da localização do 

processo muscular (Adreani C.M., 2012; Fulton I.C., 2012; Valdés M.A., 2011).  
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Em seguida, identifica-se o processo muscular da CA por palpação e recua-se o 

videoendoscópio até se obter uma imagem completa das CA. Passa-se a sutura pelo 

processo muscular, a pelo menos 5mm do bordo caudal, de caudomedial para craniolateral, 

fazendo um ângulo de 45º (Becerra P., 2013; Fulton I.C., 2012; Valdés M.A., 2011). A sutura 

deve ser colocada na espinha do processo muscular. Sendo esta uma região muito mais 

resistente, suporta melhor a força exercida pelo implante, garantindo assim um resultado mais 

duradouro e preciso (Figura 12, B) (Fulton I.C., 2012).  

A segunda sutura é colocada pelo mesmo procedimento. Esta deverá ser inserida no 

bordo caudal da cartilagem cricoide, 10mm lateral à inserção da primeira sutura e no processo 

muscular, a 5mm da primeira sutura, ou, no caso da utilização de um trocarte, as duas suturas 

poderão passar exatamente pelo mesmo sítio (Dart A., 2009; Fulton I.C., 2012). A utilização 

de um trocarte de osso, para criar um túnel no processo muscular para a passagem das 

suturas, poderá reduzir o risco da formação de fissuras ou quebra da cartilagem pela tensão 

do implante (Rossignol F., 2006).  

Retiradas as agulhas, atam-se com firmeza as duas pontas de cada sutura, 

assegurando-nos de que ficam bem apertadas e tensas. É crucial a monitorização deste 

procedimento através do videoendoscópio, para evitar uma abdução da CA excessiva e 

inadequada (Figura 13). Depois das suturas apertadas, retira-se o retrator manual para que a 

laringe assuma a sua posição normal. Os músculos cricofaríngeo e tirofaríngeo são 

reposicionados com uma sutura simples contínua 2-0 absorvível, caso tenham sido 

separados, e com uma sutura simples contínua ou interrompida 2-0 absorvível sutura-se a 

fáscia adjacente à veia linguofacial ao músculo omohioideo. A pele é fechada com uma sutura 

intradérmica e agrafos. É recomendada a fixação de uma banda de gazes estéreis sobre a 

Figura 12 – Esquema ilustrativo da técnica de laringoplastia. A, Colocação da prótese no bordo 
caudal da cartilagem cricoide, em direção caudoventral para dorsocraneal. B, Colocação da prótese 
através do processo muscular da cartilagem aritenoide, em direção caudomedial para craniolateral. 
Adaptado de Fulton I.C., 2012. 
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incisão para a proteger durante o período de recuperação e diminuir a tumefação/edema pós-

cirúrgico (Fulton I.C., 2012; Valdés M.A., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os cavalos poderão receber apenas Fenilbutazona (2,2mg/kg) oral BID, durante 3 dias, 

caso não ocorra nenhuma complicação (Valdés M.A., 2011). Contudo, outros autores 

aconselham a administração de AINE’s durante 7 dias, pelo menos, e de antibióticos durante 

48 a 72h, sempre que se faz uma intervenção cirúrgica às vias respiratórias (Fulton I.C., 2012).  

No período pós-cirúrgico, a água e o alimento devem ser fornecidos ao nível do solo para 

reduzir a contaminação da laringe e da traqueia (Fulton I.C., 2012; Valdés M.A., 2011). O rolo 

de gazes protetor deve ser retirado entre o 2º e o 3º dia pós-cirúrgico (Valdés M.A., 2011) e 

espera-se o desaparecimento da tumefação da incisão durante a 2ª semana (Fulton I.C., 

2012). Está recomendado o confinamento dos cavalos em boxe com passeios à mão durante 

os primeiros dias. Se tudo evoluir favoravelmente, ao fim de um mês os cavalos podem 

começar a ser montados a passo, a partir do segundo mês iniciam um treino ligeiro e gradual 

para que ao terceiro mês estejam a desempenhar a sua atividade desportiva normal (Valdés 

M.A., 2011). Os cavalos nunca devem recomeçar o treino antes dos 60 dias pós-cirúrgicos 

(Fulton I.C., 2012). Hawkins et al. (1997) refere diferentes tempos de convalescença, 

dependendo da raça do cavalo. 

 

2.3.4.1.1. Considerações cirúrgicas 

Há ainda uma grande dificuldade, por parte dos especialistas, em obter o grau de 

abdução intra-cirúrgico ideal (Parente E.J., 2009a). Parece haver uma perda imediata de um 

certo grau de abdução no dia seguinte à cirurgia, observada na endoscopia de controlo 

(Adreani C.M., 2012).  

Figura 13 – Ilustração do correto posicionamento de uma sutura 
prostética simples e do seu efeito na posição da cartilagem 
aritenoide. Adaptado de Fulton I.C. (2012). 
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Em praticamente todos os cavalos, durante as primeiras 6 semanas, verifica-se a perda 

de alguma abdução relativamente à abdução obtida na cirurgia (Dixon P.M., 2003b). Tendo 

em conta este facto, Dixon et al. (2003) apresentaram um sistema de classificação do grau de 

abdução da CA obtido na cirurgia, de forma a evitar a perda de abdução pós-cirúrgica, 

associada a uma excessiva abdução intra-cirúrgica. Dixon et al. (2003) propuseram a 

obtenção de uma abdução de grau 2, no limite máximo, para cavalos de corrida e de grau 2, 

no limite mínimo, para cavalos com menor exigência física, como os cavalos de salto, 

dressage ou de tiro (Figuras 14, 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os autores parecem concordar não ser necessária atingir a máxima abdução para 

alcançar a máxima capacidade desportiva (Dixon P.M., 2003a). Atingir entre 70 a 90% do 

Figura 14 – Representação esquemática dos 5 graus de abdução da aritenoide na laringoplastia. 

Adaptado de Dixon P.M. (2003b). 

Figura 15 – Imagem 
endoscópica da laringe de 
diferentes cavalos com grau 4 
(A), grau 3 (B), grau 2 (C) e 
grau 1 (D) de abdução das 
cartilagens aritenoides, após 
laringoplastia e 
ventriculocordectomia. 
Gentilmente cedida pelo 
HRLE. 
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diâmetro da rima glótica deverá ser suficiente para um adequado fluxo de ar (Kraus B.M., 

2003; Rakesh V., 2008). Adreani e Parente (2012) indicam um grau de abdução máximo de 

80 a 90% para cavalos de corrida, e de 60-80%, para cavalos de concurso e de lazer. Fulton 

et al. (2012) defendem que se obtém a abdução ideal quando a curvatura do processo 

corniculado da cartilagem aritenoide entra em contato com a parede da faringe.  

A escolha do tipo de material da sutura depende fundamentalmente da preferência do 

cirurgião (Adreani C.M., 2012; Fulton I.C., 2012), uma vez que cada um deles apresenta os 

seus prós e contras (Dixon P.M., 2003a). A sutura multifilamentar parece exercer menos 

pressão na cartilagem de ancoragem, diminuindo o risco de a cortar (Dixon P.M., 2003a) e 

consequentemente, diminui o risco de perda de abdução no período pós-cirúrgico (Ahern B.J., 

2010). Contudo, pela natureza do seu material, esta sutura foi associada a inflamações e 

infeções (Adreani C.M., 2012; Dixon P.M., 2003a). A sutura multifilamentar elástica não é 

recomendada porque torna-se friável e decompõe-se (Bienert-Zeit A., 2014). Adreani e 

Parente (2012) recomendam o uso de uma sutura não-absorvível, de grande diâmetro, 

monofilamentar ou revestida, como a sutura de poliéster revestida, de nylon ou o fio de aço 

inoxidável. Apesar do fio de aço inoxidável ter a vantagem de se poder ajustar durante a 

cirurgia ou numa cirurgia corretiva posterior e ser visível radiograficamente (Dixon P.M., 

2003b), pode também provocar o corte da cartilagem por ser muito fino (Dixon P.M., 2003a). 

É comum o uso de dois tipos de suturas (Fulton I.C., 2012) que deverão ser resistentes e não 

sofrer nenhum processo de deterioração (Bienert-Zeit A., 2014). No entanto, Nemeth (1987) 

usou suturas absorvíveis na realização da laringoplastia, com uma taxa de sucesso cirúrgico 

de 90% (Dixon P.M., 2003b).  

A tensão, posição e número de próteses ideal são fundamentais para o sucesso cirúrgico. 

A prótese pretende desempenhar a função do músculo CAD em contração, constituído por 

dois compartimentos neuromusculares, o medial e o lateral (Cheetham J., 2008a). Uma vez 

que o compartimento lateral é o responsável pela rotação lateral da CA, a prótese deve ser 

colocada nesse compartimento para a obtenção de um maior grau de abdução da CA 

(Bischofberger A.S., 2013b; Cheetham J., 2008a).  

A tensão aplicada é de extrema importância, uma vez que se for excessiva pode provocar 

rutura da prótese ou da cartilagem e perda da abdução da CA. Por outro lado, se não for 

suficiente, resultará num baixo grau de ACA (Dixon P.M., 2003b). Estudos recentes indicam 

a aplicação de uma força de 15N para a otimização da área da rima glótica (Bischofberger 

A.S., 2013b; Perkins J.D., 2010; Witte T.H., 2010). Contudo, Witte el at. (2010) referem a 

necessidade de uma força superior, 27,6±7,5N, para a obtenção de um ótimo grau de abdução 

e afirma, também, não haver uma associação entre a idade do cavalo e a força requerida para 

a abdução intraoperatória da cartilagem. A atrofia e fibrose dos músculos intrínsecos adutores 
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e/ou fibrose da articulação cricaritenóidea pode dificultar a abdução da CA, exigindo a 

aplicação de uma força superior. Por outro lado, a cordectomia ipsilateral reduz a força 

necessária (Perkins J., 2009). A medição intraoperatória da força de abdução aplicada poderá 

permitir a identificação dos cavalos com maior risco de perda de abdução pós-cirúrgica, por 

requerimento de uma maior força de abdução, podendo-se optar, nestes casos, pela 

colocação de implantes mais duradouros ou por uma técnica alternativa (Witte T.H., 2010). 

Relativamente ao número de implantes, a colocação de dois implantes em paralelo, 

simples ou duplo, parece aumentar a área da rima glótica, quando comparado com a 

colocação de um único implante, sugerindo que as duas próteses trabalham de forma 

independente (Bischofberger A.S., 2013b; Dart A., 2009). A aplicação de dois implantes 

também garante uma distribuição da força tensora mais uniforme e efetiva e maior resistência 

da cartilagem, sendo necessária a aplicação de uma força superior para haver rutura da 

cartilagem. A utilização de um parafuso de titânio, como âncora da sutura no processo 

muscular da CA, garante também grande resistência da cartilagem às forças tensoras, é mais 

fácil de aplicar do que as duas suturas e protege a cartilagem dos movimentos incisivos da 

prótese (Boening K.J., 2009).  

 

2.3.4.1.2. Complicações associadas à laringoplastia 

A laringoplastia é considerada um desafio para muitos cirurgiões devido a uma limitada 

exposição da laringe durante a cirurgia, falibilidade da prótese e consequente falha da cirurgia, 

e pelas potenciais complicações associadas como a pneumonia por aspiração por excessiva 

abdução das CA (Dixon P.M., 2003a; Garcia-Lopez J., 2009). 

As complicações intra-cirúrgicas incluem hemorragia, quebra da agulha, destruição ou 

corte da cartilagem cricoide ou do processo muscular da CA, perfuração da mucosa laríngea 

ou nasofaríngea e complicações associadas à anestesia geral (Froydenlund T.J., 2014; Fulton 

I.C., 2012).  

A hemorragia dificulta a cirurgia e o processo de cicatrização e pode ocorrer por lesão 

da artéria linguofacial, da artéria tiroide cranial ou do plexo venoso laríngeo (Froydenlund T.J., 

2014). Esta é normalmente cessada quando se apertam as suturas (Fulton I.C., 2012). 

Contudo, se a hemorragia não for totalmente controlada, pode surgir uma tumefação 

perilaríngea, correspondente a um hematoma, nas primeiras horas após a recuperação 

anestésica. O hematoma não deve ser drenado antes das primeiras 24 a 48h para evitar uma 

recorrência (Froydenlund T.J., 2014).  

A quebra da agulha está normalmente associada à sua inserção e mudança de direção 

no processo muscular (Froydenlund T.J., 2014). Se possível, a agulha partida deve ser 

retirada, mas caso esta esteja imersa na cartilagem ou no tecido mole adjacente sem causar 
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danos à laringe, é preferível deixá-la in situ do que recorrer a uma dissecação excessiva 

(Fulton I.C., 2012).  

Aquando da passagem da agulha pela cartilagem ou quando se apertam as suturas, 

pode ocorrer o corte da cartilagem, com saída do implante. Nestas situações, é necessário 

repor a sutura numa porção íntegra da cartilagem (Fulton I.C., 2012). No entanto, podem 

ocorrer casos de total avulsão do processo muscular, tornando inviável a colocação de uma 

nova sutura (Comunicação pessoal com Becerra P., 2014).  

A penetração do lúmen da laringe ou nasofaringe pode ocorrer aquando da 

implementação da sutura na cartilagem cricoide e no processo muscular, respetivamente 

(Bienert-Zeit A., 2014; Froydenlund T.J., 2014). Esta complicação pode ser prevenida ou 

controlada através da monitorização vídeoendoscópica do lúmen da laringe durante a cirurgia. 

Caso ocorra penetração, a agulha e sutura devem ser retiradas, o local minuciosamente 

lavado e a sutura substituída, de forma a prevenir a infeção do local (Froydenlund T.J., 2014) 

e respetivas sequelas, como a drenagem crónica da incisão, formação de granulomas e tosse 

crónica (Figura 16) (Bienert-Zeit A., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As complicações pós-cirúrgicas podem decorrer no período imediatamente após a 

cirurgia, como a perda imediata de abdução da CA, disfagia, tosse, formação de seroma, 

inflamação ou infeção; ou a longo prazo, como perda gradual da abdução da CA, tosse 

crónica, inflamação granulomatosa e colapso dinâmico de estruturas das VAS, não 

relacionado com a HL (Froydenlund T.J., 2014).  

No período pós-cirúrgico ocorre sempre a formação de um certo grau de seroma. Pela 

presença de múltiplas estruturas vitais na região, o espaço morto criado pela intervenção 

cirúrgica, não pode ser cirurgicamente fechado (Dixon P.M., 2003b; Froydenlund T.J., 2014). 

Contudo, entre 2 a 7% dos cavalos (Hawkins J.F., 1997) desenvolvem um seroma profundo 

Figura 16 – Reação granulomatosa em volta da sutura 
após a penetração da mesma no lúmen laríngeo durante 
a laringoplastia. Adaptado de Adreani C. (2012). 
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após uma cirurgia de rotina, possivelmente por uma agressão à drenagem do sistema linfático 

local durante a cirurgia (Froydenlund T.J., 2014).  

A grande maioria dos seromas não tem qualquer implicação para o cavalo e são auto-

limitantes. Outros, mais persistentes, poderão exigir a administração de anti-inflamatórios e a 

aplicação de compressas quentes (Fulton I.C., 2012). Os seromas profundos podem 

comprometer a função da laringe, faringe e esófago por compressão desta região, provocando 

disfagia e dificuldades respiratórias (Dixon P.M., 2003b; Froydenlund T.J., 2014). 

Endoscopicamente poderá observar-se colapso da parede faríngea e compressão da laringe 

(Fulton I.C., 2012). Nestes casos, é necessário um tratamento mais agressivo, através da 

administração de antibióticos e anti-inflamatórios e da drenagem do seroma em condições 

estéreis (Fulton I.C., 2012; Valdés M.A., 2011). Se a formação de seroma persistir após a 

drenagem, deve-se proceder à abertura da porção rostral da incisão, lavar a ferida e colocar 

um dreno (Froydenlund T.J., 2014). 

A inflamação da mucosa das CA (Figura 17) ocorre, sobretudo, durante a primeira 

semana, principalmente se se tiver realizado uma VCE/VE em conjunto com a LP. Esta 

inflamação tende a ser exacerbada se a VCE/VE for realizada com laser (Froydenlund T.J., 

2014). A formação de granulomas e a evolução da inflamação da mucosa das CA para 

condropatia das aritenoides (Figura 18) são referidas como complicações da 

laringoplastia/VCE apenas em 0,4-1% dos cavalos (Adreani C.M., 2012; Dixon P.M., 2003b; 

Hawkins J.F., 1997). Alguns casos são responsivos ao tratamento prolongado com 

antibióticos mas outros requerem a resseção cirúrgica da área da CA afetada (Dixon P.M., 

2003b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Condropatia da cartilagem 
aritenoide esquerda e tecido de granulação 
na cartilagem aritenoide direita. Adaptado 
de Adreani C. (2012). 

Figura 17 – Condrite das aritenoides em fase 
aguda com edema excessivo a limitar a 
avaliação da estrutura e da função das 
cartilagens aritenoides. Adaptado de Adreani 
(2012). 
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A incidência de infeções profundas é baixa (1-4%) (Dixon P.M., 2003b; Hawkins J.F., 

1997; Kraus B.M., 2003), e pode ocorrer com ou sem deiscência de suturas. A infeção pode 

surgir devido à penetração da prótese na mucosa laríngea/nasofaríngea durante a cirurgia 

(Figura 19), por contaminação externa direta e/ou por contaminação iatrogénica (Bienert-Zeit 

A., 2014; Froydenlund T.J., 2014). A infeção da incisão da laringotomia (por uma VCE ou VC 

concorrente) aumenta significativamente o risco de infeção da incisão da laringoplastia (Dixon 

P.M., 2003b), devendo, por isso, haver o extremo cuidado de preformar a limpeza desta 

incisão sempre em sentido craneal (Valdés M.A., 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o tratamento destas infeções, deve-se proceder à abertura da porção rostral da 

incisão, lavagem da ferida e administração de antibióticos de amplo espetro de ação até 

resolução do problema ou por um período máximo de 4 meses (Dixon P.M., 2003b; Hawkins 

J.F., 1997). A prótese deve permanecer o máximo de tempo possível, de forma a permitir a 

formação de fibrose à volta do processo muscular e a fixação estável da CA, numa posição 

abduzida aquando da remoção do implante. Como tal, não se deve proceder à remoção da 

prótese antes dos 4 meses de tratamento conservativo não-responsivo (Bienert-Zeit A., 2014; 

Cramp P., 2012; Fulton I.C., 2012). A colocação de uma prótese em fio metálico de aço 

inoxidável parece não originar tantos problemas a nível de infeções (Dixon P.M., 2003b).  

A complicação pós-cirúrgica mais comum é a perda de abdução da CA (Parente E.J., 

2009a). Esta perda é significativa em alguns casos (Dixon P.M., 2003b; Parente E.J., 2003; 

Parente E.J., 2011) e, na maioria das vezes, de causa exata desconhecida (Adreani C.M., 

2012). Esta pode ocorrer de forma lenta e progressiva, maioritariamente nas primeiras 6 

semanas, ou ser aguda e total (Cramp P., 2012; Davidson E.J., 2010; Dixon P.M., 2003b). 

Quase todos os cavalos perdem 1 a 2 graus de abdução das CA entre a 1ª e a 6ª semana 

(Figura 20) (Barakzai S.Z., 2009; Barnett T.P., 2013b; Dixon P.M., 2003b). Dixon et al. (2003) 

Figura 19 – Imagem endoscópica do lúmen 
laríngeo a revelar uma fístula no local de 
penetração da prótese. Adaptado de Bienert-Zeit 
A. (2014). 
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reportaram uma perda de abdução de um ou mais graus de abdução em quase metade dos 

seus cavalos, durante um período de 6 semanas. Este facto mostra a inviabilidade de prever 

o grau de ACA a longo prazo, baseado numa avaliação endoscópica ao fim de uma semana. 

Contudo, é raro continuar a haver perda de ACA após a sexta semana, sugerindo que uma 

avaliação endoscópica nesta altura permitirá pressupor o grau de AVA a longo prazo (Barnett 

T.P., 2013b). 

 A formação de adesões perilaríngeas e fibrose da articulação cricaritenóidea ocorre 

durante as primeiras semanas após a cirurgia, explicando porque é que a maioria da perda 

de ACA ocorre nas primeiras 6 semanas. A continuação de perda de ACA, após este período, 

poderá estar relacionada com o atraso ou défice deste processo. Por outro lado, a perda ligeira 

de ACA também poderá ser benéfica para reduzir as probabilidades de disfagia e aspiração 

de comida no período pós-cirúrgico (Barnett T.P., 2013b). 

A incapacidade da prótese em manter a CA em abdução ocorre em 3 a 11% dos casos, 

principalmente na primeira semana após a laringoplastia (Cheetham J., 2008b; Davenport 

C.L.M., 2001; Dixon P.M., 2003b; Hawkins J.F., 1997). A prótese pode ser inviável devido a 

uma falha mecânica aguda ou contínua da cartilagem, posicionamento incorreto da prótese  

ou qualquer estado patológico que afete a cartilagem (Davenport C.L.M., 2001). É mais 

frequente a falha parcial do processo muscular da CA, devido à sua falta de elasticidade e 

resistência reduzida (Boening K.J., 2009), do que a fratura ou falha parcial da cartilagem 

cricoide (Adreani C.M., 2012; Ahern B.J., 2010; Brown J.A., 2004).  

Também a migração ou a rutura da sutura estão associadas à perda imediata e total, ou 

quase total, da abdução da CA (Cramp P., 2012; Dixon P.M., 2003b). A falha mecânica da 

sutura ou da cartilagem são reportadas em 1,5-20% dos cavalos (Adreani C.M., 2012; Dixon 

P.M., 2003b; Hawkins J.F., 1997; Kraus B.M., 2003; Witte T.H., 2010), sendo a rutura da 

prótese a causa menos comum (1,5%) (Dixon P.M., 2003b). A falha gradual das cartilagens 

cricoide ou do processo muscular da CA poderá estar associada à necrose da cartilagem, 

Figura 20 – Imagem endoscópica da laringe evidenciando a perda de abdução das cartilagens 
aritenoides ao longo das 6 semanas após a laringoplastia. Apresentava um grau 1 no primeiro dia, 
grau 2 às 4 semanas e grau 3 às 6 semanas. Adaptado de Froydenlund T.J. (2014). 
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induzida pela pressão da sutura ou à infeção microscópica da mesma (Hardcastle M.R., 

2012). Por sua vez, a falha aguda das cartilagens ou da sutura é habitualmente uma 

consequência da sobrecarga mecânica, associada a uma abdução excessiva ou ao uso de 

uma força exagerada na aplicação da sutura (Witte T.H., 2010). 

Não há evidências de que a perda progressiva de ACA seja influenciada pela idade, a 

raça, a aptidão desportiva dos cavalos, o tipo de material da sutura ou o grau de abdução da 

CA pré-cirúrgico (Dixon P.M., 2003b; Parente E.J., 2009a). A influência do grau de ACA 

cirúrgico no número de graus perdidos durante as primeiras semanas é controversa. Enquanto 

Davidson E.J. (2010) não encontra nenhuma relação entre estes parâmetros, Barakzai et al. 

(2009) afirmam que quanto maior for o grau de abdução cirúrgico (grau 1), maior é a 

probabilidade de perda de abdução no período pós-cirúrgico, sendo que os cavalos com um 

grau de abdução de 1, 2 e 3 no 1º dia pós-cirúrgico, apresentam normalmente uma perda de 

2, 1 e 0,5 graus, respetivamente, ao fim de 6 semanas. 

Há múltiplas causas para a perda de abdução das CA no período pós-cirúrgico e 

diferentes razões e soluções têm sido propostas mas, ainda nenhuma foi claramente definida 

(Parente E.J., 2009a). Dixon et al. (2003) referem a necessidade da realização da cordectomia 

ipsilateral aquando da laringoplastia, porque a corda vocal ipsilateral exerce uma pressão 

adutora na CA quando esta se encontra abduzida. Também propõem que, durante a 

deglutição, a adução peristáltica da nasofaringe, causa adução das cartilagens aritenoides e, 

consequentemente, pressão na sutura e na CA cirurgicamente abduzidas. A força exercida 

na prótese durante a deglutição é significativamente superior à força exercida quando o animal 

tosse (Witte T.H., 2010).  

Davenport et al. (2001) propuseram a neurectomia do nervo laríngeo recorrente nos 

cavalos que apresentassem algum grau de movimento da CA (Grau III), sugerindo que o 

movimento cíclico, causado pela função adutora/abdutora laríngea residual, pudesse 

contribuir para a perda progressiva de abdução (Hawkins J.F., 1997). Contudo, este método 

não se mostrou eficaz (Davenport C.L.M., 2001), nem fundamentado (Dixon P.M., 2003b; 

Hawkins J.F., 1997; Witte T.H., 2009).  

Parente E.J. (2003, 2011) refere a curetagem da articulação cricaritenóidea como forma 

de induzir a formação de fibrose da articulação e consequente estabilização, reduzindo assim 

a perda de abdução no período pós-operatório. Contudo, Cheetham et al. (2008) observaram 

que há casos de insucesso com o uso desta técnica, possivelmente porque o período de perda 

de abdução precede o período de formação de fibrose. Os mesmos autores sugerem e 

comprovam a injeção de polimetilmetacrilato intra-articular para produzir uma anquilose 

imediata da articulação cricaritenóidea, aumentando a estabilidade pós-operatória. O 

desbridamento da articulação cricaritenóidea com laser CO2 também minimiza a perda de 
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abdução da aritenoide no período pós-cirúrgico, pela artrose da articulação e fibrose da 

cápsula articular (Hawkins J.F., 2014). A rápida e sólida estabilização da articulação 

cricaritenóidea, aquando da realização da laringoplastia, reduz a força e a pressão exercidas 

na sutura e o risco de perda de abdução no período pós-cirúrgico (Figura 21) (Cheetham J., 

2008b; Hawkins J.F., 1997; Parente E.J., 2011). Esta técnica tem a desvantagem de não ser 

possível reajustar o grau de abdução posteriormente, caso seja necessário (Parente E.J., 

2009a).  

 

Outras formas de obter resultados mais eficazes e duradouros seriam a colocação da 

prótese numa região mais profunda do processo muscular, evitando a migração da mesma 

(Froydenlund T.J., 2014), usar uma sutura multifilamentar revestida (Ahern B.J., 2010) ou 

recorrer ao uso de um sistema com sutura monofilamentar nylon acoplada a um dispositivo 

de tensão e um dispositivo de travamento (Securos®). Este sistema permite obter um grau de 

abdução da CA preciso e ajustável durante a cirurgia e uma fixação segura, evitando assim 

uma abdução inadequada e a perda de tensão da sutura no período pós-cirúrgico (Garcia-

Lopez J., 2009). 

De 7 a 10% dos casos carecem de um segundo procedimento cirúrgico por perdas 

significativas do grau de abdução (Dixon P.M., 2003b; Kraus B.M., 2003). Se for inviável a 

realização de uma segunda laringoplastia, devido à avulsão ou fratura do processo muscular 

da cartilagem aritenoide ou à fratura da cartilagem cricoide, a aritenoidectomia parcial será a 

opção mais favorável para correção do grau de ACA (Hawkins J.F., 1997). 

A tosse e a disfagia podem ou não estar relacionadas, sendo a tosse mais frequente 

(Bienert-Zeit A., 2014; Dixon P.M., 2003b; Hawkins J.F., 1997). Normalmente, a tosse surge 

imediatamente após a cirurgia, associada à excessiva abdução das CA e à aspiração de 

comida ou saliva (Dixon P.M., 2003b; Froydenlund T.J., 2014; Kraus B.M., 2003). De 13 a 

43% dos cavalos apresentam tosse no período imediatamente a seguir à laringoplastia (Dixon 

P.M., 2003b; Hawkins J.F., 1997; Kraus B.M., 2003). A frequência e intensidade da tosse é 

frequentemente reduzida ou extinta nos primeiros 7-10 dias pós-cirúrgicos (Fulton I.C., 2012). 

Figura 21 – Imagem endoscópica pós-cirúrgica de um cavalo após laringoplastia simples (A) e após 
laringoplastia e anquilose da articulação cricaritenóidea (B). Adaptado de Parente E.J. (2011). 

A B 
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Contudo, 3 (Spiers V.G. et al.,1983, citados por Dixon P.M., 2003b) a 26% dos cavalos 

(Hawkins J.F., 1997) manifestam tosse crónica.  

Hawkins et al. (2014) associam a tosse ligeira ou moderada à obtenção de um grau 2 de 

ACA intra-cirúrgico. Contudo, um estudo desenvolvido por Dixon P.M. (2003) conclui que a 

tosse também pode surgir associada a outras cirurgias laríngeas, possivelmente devido à 

irritação laringotraqueal pela intubação endotraqueal, ao procedimento cirúrgico ou a infeções 

respiratórias adquiridas posteriormente, devido ao transporte ou à hospitalização (Dixon P.M., 

2003b).  

A tosse persistente pode estar associada à contaminação contínua da traqueia com 

saliva, comida ou água devido a um excessivo grau de abdução das CA, à manipulação 

cirúrgica com repercussões de origem neurológica (Froydenlund T.J., 2014; Fulton I.C., 2012), 

à protusão da prótese no lúmen da laringe, por penetração da sutura durante a cirurgia, ou a 

corrimentos mucopurulentos na laringe, secundários a uma fístula (Bienert-Zeit A., 2014). 

Dixon et al. (2003) reconhecem a presença de tosse pós-cirúrgica durante a ingestão em 24% 

dos cavalos, e tosse em 19% dos cavalos, não associada à ingestão de alimento.  

A contaminação crónica das vias aéreas pode resultar em traqueítes, bronquites, 

abcessos pulmonares, pneumonia por aspiração ou no declínio gradual do desempenho 

desportivo, sendo que em alguns casos é mandatário a remoção do implante para a resolução 

do problema (Fulton I.C., 2012). Contudo, a tosse crónica associada à ingestão de alimento, 

nem sempre está associada à aspiração de comida, tendo em conta que alguns cavalos 

tossem enquanto comem e expelem comida pela boca na presença de uma doença pulmonar. 

Em metade dos cavalos com tosse crónica, foi-lhes diagnosticado uma doença pulmonar 

concorrente (Dixon P.M., 2003b). 

A disfagia é frequentemente acompanhada de corrimentos nasais e associada a um 

excessivo grau de ACA resultante da laringoplastia (Cramp P., 2012; Dixon P.M., 2003c). No 

entanto, também pode surgir em cavalos com baixo grau de abdução (Froydenlund T.J., 2014) 

devido à presença de um seroma profundo que esteja a comprimir a laringe/faringe (Dixon 

P.M., 2003b); à disfunção dos músculos cricofaríngeo e tirofaríngeo (envolvidos na função do 

esfíncter esofágico), por lesão iatrogénica do nervo laríngeo cranial ou pela sua retração 

excessiva e prolongada durante a cirurgia (Fulton I.C., 2012); por uma reação de corpo 

estranho ao implante (Becerra P., 2013) ou por lesão iatrogénica dos nervos responsáveis 

(nervos IX, X e XII) pelas ações musculares envolvidas no movimento de deglutição (Virgin 

J., 2013).  

Nestes casos, é de extrema importância o fornecimento de água e comida a nível do solo 

para evitar a aspiração de comida (Hawkins J.F., 1997; Kraus B.M., 2003). Habitualmente, 

verifica-se uma diminuição da aspiração de comida e da tosse nas primeiras 2 a 3 semanas. 
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Caso contrário, ou se o grau de disfagia e tosse for muito grave, é essencial preformar a 

drenagem do seroma, se for o caso, ou proceder a uma nova intervenção cirúrgica para 

remoção da prótese ou redução da tensão da mesma (Cramp P., 2012). Dixon et al., 2003, 

reportam a necessidade de uma segunda laringoplastia em 7% dos casos devido a uma 

abdução das CA excessiva e disfagia grave. Associada à tosse crónica ou à disfagia, surgem 

normalmente corrimentos nasais anormais (Hawkins J.F., 1997). 

Existem também casos subclínicos de aspiração de comida ou saliva, sem que estes 

estejam associados a tosse ou a um grau de abdução das CA excessivo (Dixon P.M., 2003b; 

Parente E.J., 2009a). Um estudo recente descobriu que, após terem sido submetidos a uma 

laringoplastia, 22% dos cavalos apresentavam a laringe/nasofaringe contaminada com 

comida durante o exercício (Barnett T.P., 2013a). A retenção de comida na orofaringe, nos 

sulcos piriformes e na laringe, após a LP, poderá resultar da reduzida sensibilidade da laringe 

e faringe, por lesão iatrogénica ou pelo posicionamento do nervo laríngeo cranial durante a 

cirurgia (Ahern T.J., 1996).  

Na necessidade de uma reintervenção cirúrgica, deve-se evitar que a mesma seja feita 

nos 10 dias seguintes à primeira cirurgia, pelos riscos anestésicos associados. Por outro lado, 

esperar semanas a meses, implica maior densidade da fibrose formada e maior dificuldade 

de acesso ao implante e às cartilagens. No caso de uma abdução excessiva das CA pode-se 

optar por colocar uma nova prótese com menor tensão, se a cirurgia for feita nas primeiras 2 

semanas, ou optar simplesmente pela remoção da sutura, sem reposição de uma nova, caso 

tenham passado mais de 120 dias. Normalmente, este período é suficiente para a formação 

de fibrose, capaz de manter a cartilagem aritenoide abduzida (Fulton I.C., 2012). A repetição 

da laringoplastia pode ser feita com sucesso e com a obtenção de um bom desempenho 

desportivo pós-cirúrgico (Kraus B.M., 2003). 

Finalmente, há casos em que a permanência do ruído respiratório ou da reduzida 

capacidade desportiva, após a LP, não está apenas associada ao colapso ou instabilidade da 

CA, por insucesso cirúrgico (Cramp P., 2012), mas também à disfunção dinâmica das VAS 

(Parente E.J., 2009a). Estudos recentes (Barnett T.P., 2013a; Compostella F., 2012; Davidson 

E.J., 2010) concluem que 76 a 100% destes casos estão associados ao colapso dinâmico de 

estruturas das VAS, como o colapso das cordas vocais, o deslocamento dorsal do palato mole 

e o desvio axial das pregas ariepiglóticas (Figura 22), com 41 a 91% dos casos a 

apresentarem múltiplas formas de colapso dinâmico das VAS. Desta forma, está 

recomendada a avaliação endoscópica dinâmica, nos casos de permanência dos sinais 

clínicos, para a determinação exata da causa e do procedimento adequado a realizar. Caso 

contrário, muitos casos seriam erroneamente classificados como insucessos cirúrgicos e os 
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cavalos sujeitos a uma segunda LP desnecessária e não resolutiva (Barnett T.P., 2013a; 

Compostella F., 2012; Davidson E.J., 2010). 

 

2.3.4.2. Ventriculectomia/Ventriculocordectomia 

A ventriculectomia consiste na remoção dos ventrículos, situados caudalmente às cordas 

vocais. A remoção destes, em conjunto com a remoção das cordas vocais, denomina-se de 

ventriculocordectomia (VCE) (Fulton I.C., 2012). A VE ou VCE pode ser realizada com o 

cavalo sedado e em estação ou sob anestesia geral, em decúbito dorsal. Frequentemente, 

realiza-se VE ou VCE em conjunto com a laringoplastia (Adreani C.M., 2012; Kraus B.M., 

2003), uma vez que nenhuma destas duas técnicas, por si só, é capaz de produzir a abdução 

da CA afetada nem retomar os valores da função respiratória a longo prazo, principalmente 

em cavalos de corrida (Adreani C.M., 2012; Fulton I.C., 2012). Esta combinação não melhora 

nem prolonga a eficácia da laringoplastia, mas reduz mais eficazmente os ruídos respiratórios 

(Barnett T.P., 2013a; Brown J.A., 2003, 2004), aumenta o diâmetro ventral da rima glótica e 

compensa algum grau de abdução que a CA possa perder após a LP (Ducharme N.G., 2002). 

Contudo, há casos em que a realização da VCE, apenas, é a solução mais adequada 

(Robinson P., 2006). A VCE reduz de forma eficaz a obstrução das VAS e os ruídos 

respiratórios nos cavalos aos quais não lhes é exigido um grande esforço cardiorrespiratório 

(Brown J.A., 2003; Robinson P., 2006; Taylor S.E., 2006), assim como naqueles que 

apresentam um baixo grau de comprometimento da função abdutora (Taylor S.E., 2006). 

Também nos cavalos de tiro, pela sua suscetibilidade acrescida às complicações pós-

cirúrgicas da laringoplastia, é recomendada a VCE, apenas, como tratamento cirúrgico da HL 

(Cramp P., 2009; Kraus B.M., 2003). A VCE realizada por laser, com o cavalo em estação e 

sedado, apresenta ótimos resultados, uma vez que repõe os valores de pressão inspiratória 

Figura 22 – Imagem endoscópica de diferentes cavalos com grau 4 de abdução pós-cirúrgica em 
repouso e colapso dinâmico das cordas vocais (A), do processo corniculado da cartilagem aritenoide 
esquerda (B) e da prega ariepiglótica direita (seta branca) e da corda vocal esquerda (seta cinza) (C). 

Adaptado de Davidson E.J. (2010). 

 

A B C 
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próximos dos valores de referência e evita os riscos associados à incisão da laringotomia e à 

anestesia geral (Brown J.A., 2003; Ducharme N.G., 2002; Robinson P., 2006).  

O método clássico da realização da VCE/VE é através de uma laringotomia, com o cavalo 

em decúbito dorsal. É preformada a laringotomia, através de uma incisão de 3 cm, na linha 

média ventral do pescoço, desde a zona rostral da quilha da cartilagem tiroide, até ao bordo 

caudal da cartilagem cricoide (Fulton I.C., 2012; Holcombe S.J., 2012). Através de uma 

dissecação cuidadosa identifica-se o septo do par de músculos esternotirohioideos, os quais 

são separados com uma tesoura Metzenbaum. Coloca-se um retrator de Weitlaner entre os 

dois músculos, de forma a manter uma boa visibilidade da porção ventral da laringe, e faz-se 

uma incisão na membrana cricotiróidea, de caudal para craneal (Figura 23) (Fulton I.C., 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

Nesta fase, há cirurgiões que exigem a remoção do tubo endotraqueal. Contudo, se for 

usado um tudo de 18-22mm de diâmetro, é possível prosseguir sem a sua remoção. Coloca-

se uma rebarba de Blatternburg dentro do ventrículo, o mais fundo possível, e roda-se para 

que o extremo da rebarba agarre a mucosa do ventrículo (Figura 24, A). Uma vez que o 

ventrículo esteja preso à rebarba, inverte-se o sáculo em direção ao lúmen da laringe (Figura 

24, B). Colocam-se paralelamente dois fórceps curvos de Kelly, entre a rebarba e a corda 

vocal e retira-se a rebarba (Figura 24, C). Com uma tesoura de Metzenbaum, corta-se o 

ventrículo pela sua base, adjacente aos fórceps (Figura 24, D) (Fulton I.C., 2012; Valdés M.A., 

2011).  

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Abordagem à laringotomia. CC = 
cartilagem cricoide; CTM = membrana 
cricotiróidea; TC = cartilagem tiróide; SH = 
músculo esternotirohioideo. Adaptado de 
Holcombe S.J. (2012). 
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Por norma, é feita ventriculectomia bilateral para reduzir a possibilidade de ruídos 

respiratórios anormais no período pós-cirúrgico (Brown J.A., 2003; Robinson P., 2006). O 

defeito criado cicatriza bem por segunda intenção (Adreani C.M., 2012). Aquando da 

realização da ventriculectomia apenas, Brown el al. (2003) propuseram a sutura da 

extremidade rostral da corda vocal afetada pela remoção do ventrículo, à margem rostral e 

lateral do defeito criado, de forma a prevenir o colapso axial da corda vocal durante o 

exercício.  

Para realizar a cordectomia, colocam-se dois fórceps de Allis na corda vocal, um em 

cada extremidade. Com uma tesoura de Metzenbaum, faz-se a ablação completa das cordas 

vocais (Valdés M.A., 2011). As incisões podem cicatrizar por segunda intenção (Valdés M.A., 

2011) ou serem suturadas, de forma a limitar a hemorragia e a formação de cicatriz, resultando 

numa superfície da rima glótica ventral mais lisa (Fulton I.C., 2012). A cordectomia, por si só, 

é ineficaz na redução do ruído respiratório (Brown J.A., 2005), possivelmente porque os 

ventrículos são a fonte primária de ruído (Attenburrow D.P., 1982). Contudo, é recomendada 

a sua realização para aumentar o diâmetro ventral da rima glótica e prevenir o colapso 

dinâmico axial das cordas vocais, reduzindo assim a obstrução e turbulência de ar e, 

consequentemente, os ruídos inspiratórios anormais durante o exercício (Brown J.A., 2003; 

Ducharme N.G., 2002; Hawkins J.F., 1997). Por outro lado, a permanência das cordas vocais, 

após a remoção dos ventrículos, poderá ajudar na estabilização das CA, pelo tecido de 

cicatrização formado entre a corda vocal e a CA (Kraus B.M., 2003). Por norma, não se realiza 

cordectomia bilateral, de forma a prevenir a estenose laríngea pela formação de aderências 

entre os bordos ventrais das cordas vocais seccionados (Comunicação pessoal com Valdés 

M.A., 2014). 

Terminada a ventriculocordectomia, o cirurgião pode optar por deixar toda a incisão 

aberta, ou encerrar a membrana cricotiróidea com uma sutura absorvível interrompida simples 

(Adreani C.M., 2012; Fulton I.C., 2012). Suturar a membrana cricotiróidea reduz o tempo de 

Figura 24 - Esquema ilustrativo da técnica de ventriculectomia com o cavalo em decúbito dorsal. A, 
Colocação e rotação da rebarba dentro do ventrículo; B, Inversão do ventrículo para o lúmen da laringe; 
C, Colocação de um hemostato no ventrículo, adjacente à corda vocal, e remoção da rebarba; D, Excisão 

do ventrículo com tesoura de Metzenbaum, adjacente ao hemostato. Adaptado de Fulton I.C. (2012). 
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cicatrização da laringotomia (Valdés M.A., 2011). A incisão da laringotomia é deixada aberta, 

porque o seu encerramento foi associado à formação de enfisema subcutâneo, infeção e 

febre, além de aumentar o tempo da cirurgia (Boulton E.P., 1995). Contudo, é benéfica a 

colocação de gazes estéreis sobre a incisão, durante a recuperação anestésica do cavalo, de 

forma a evitar tanto a sua contaminação, como a disseminação de sangue e exsudados pela 

sala de recuperação. As gazes são retiradas quando o cavalo se levanta (Fulton I.C., 2012). 

Ao retirar o tubo endotraqueal é importante que se mantenha o balão cheio até que este passe 

a incisão da laringotomia, de forma a remover sangue e detritos resultantes da intervenção 

cirúrgica (Comunicação pessoal com Dr. Francisco Neves, Anestesista, 2014). 

Esta cirurgia também pode ser realizada com o cavalo em estação e sedado, através da 

técnica cirúrgica acima descrita (anestesia local no sítio da incisão) ou através de um 

procedimento endoscópico transnasal, evitando assim os riscos associados à anestesia geral 

e os custos elevados (Cramp P., 2009; Ducharme N.G., 2002). A realização da VE/VCE, 

através da cavidade nasal, surge como a técnica menos invasiva e evita as complicações que 

podem advir de uma laringotomia (Cramp P., 2009). Contudo, o laser não é de fácil 

manuseamento, causa lesões térmicas e, se for usado de forma incorreta, pode resultar em 

trauma e tumefação dos tecidos adjacentes (Parente E.J., 2009b).  

Apesar da VCE bilateral reduzir os ruídos inspiratórios de forma mais eficaz (Robinson 

P., 2006), esta requer anestesia geral e uma laringotomia (Brown J.A., 2003). Apenas a VCE 

unilateral pode ser realizada por laser, através da cavidade nasal, via vídeoendoscópio 

(Adreani C.M., 2012; Fulton I.C., 2012). Está recomendada a realização desta técnica antes 

da LP para reduzir a força necessária para abduzir a CA, diminuindo o comprometimento da 

prótese e/ou das cartilagens (Perkins J., 2009). 

Robinson et al. (2006) comprovam a eficácia desta técnica na melhoria do fluxo de ar e 

dos ruídos respiratórios até aos 60 dias pós-cirúrgicos, mas, a longo prazo, o processo de 

cicatrização e stresse fisiológico dos tecidos intervencionados pelo laser, parecem resultar em 

alterações da conformação da laringe, turbulência à passagem de ar e produção de ruído 

durante o exercício. Também Valdés el al. (2001) defendem que, pela incapacidade do laser 

em remover a totalidade da mucosa dos ventrículos, esta técnica não deve ser a primeira 

opção. 

Independentemente da técnica cirúrgica realizada, deve-se administrar AINE’s 

[Fenilbutazona (4.4 mg/kg IV) ou Dexametasona (0,04 mg/kg IV)] antes e depois da cirurgia, 

até uma semana, dependendo do grau de inflamação. Normalmente, não se administram 

antibióticos no período pós-cirúrgico, a não ser que haja um risco de infeção elevado (Parente 

E.J., 2009b).  
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A incisão da laringotomia exige duas limpezas diárias, com gazes humedecidas, para 

remover o muco e os exsudados acumulados. Aplica-se depois vaselina, desde os bordos da 

incisão até ao extremo craneal do espaço intermandibular, para proteger a pele dos 

exsudados. Quando a laringotomia é deixada totalmente aberta, tem habitualmente um 

período de regeneração de 21 dias (Adreani C.M., 2012; Fulton I.C., 2012; Valdés M.A., 2011). 

Este período é menor (15 dias) quando a membrana cricotiróidea é fechada (Adreani C.M., 

2012; Dixon P.M., 2003b). Poderá ser benéfica a administração tópica de uma solução 

faríngea, com uma mistura de nitrofurazona ou trimetoprim-sulfa, DMSO, glicerina e 

prednisolona, através de um cateter flexível com extremidade difusora, introduzido pela 

cavidade nasal até à nasofaringe, duas vezes ao dia, durante 7 dias (Fulton I.C., 2012). Outros 

autores reservam este tratamento para os casos de inflamação difusa da laringe e/ou faringe 

(Valdés M.A., 2011).  

Durante os primeiros 2-3 meses após a VCE, de forma a permitir uma rápida e correta 

cicatrização da área intervencionada, é importante prevenir a fonação e respiração ostensiva. 

Desta forma, durante este período, os cavalos devem permanecer calmos e sem uma 

atividade física intensa (Cramp P., 2009; Ducharme N.G., 2002). 

 

2.3.4.2.1. Complicações associadas à VE/VCE  

A VCE/VE apresenta um baixo número de complicações pós-cirúrgicas, 

comparativamente à LP (Cramp P., 2009).  

A tosse associada à ingestão de alimento está descrita em 22% dos casos, em contraste 

com os 43% associados à laringoplastia. Estes resultados são espectáveis, tendo em conta 

que, após a VCE, a CA afetada continua a poder aduzir e proteger as vias aéreas durante a 

deglutição. Poderá, contudo, ocorrer a aspiração de alguma comida pelo pequeno espaço 

resultante da remoção das cordas vocais e dos ventrículos ou devido a um decréscimo 

transitório da mobilidade da CA (Taylor S.E., 2006). Noutros casos, a tosse não está 

associada à ingestão de alimento, mas sim a uma doença das vias aéreas inferiores pré-

existente ou adquirida ou à irritação laringotraqueal pela intubação ou pelo procedimento 

cirúrgico (Dixon P.M., 2003b; Taylor S.E., 2006). Poderá também ocorrer tumefação laríngea 

que, se severa, torna-se vital a introdução de um tubo endotraqueal pela cavidade nasal até 

à traqueia para impedir que o animal sufoque (Cramp P., 2009). 

A permanência de ruídos inspiratórios anormais é superior quando comparada aos 

resultados da VCE realizada em conjunto com a LP, mas inferior se comparada com a LP 

apenas (Taylor S.E., 2006). Após a VCE são necessários 90 dias para a eliminação total dos 

ruídos respiratórios, em contraste com os 30 dias necessários para a redução do ruído 



Flávia Alexandra de Castro Poças 

- 42 -  

respiratório pela laringoplastia. Isto acontece porque, contrariamente à LP, a VCE está 

dependente de um processo de cicatrização para surtir efeito (Brown J.A., 2004). 

A VCE está associada a um baixo número de complicações pós-cirúrgicas, a uma 

redução efetiva dos ruídos respiratórios anormais e grande satisfação por parte dos 

proprietários (Cramp P., 2009; Taylor S.E., 2006). 

 

2.3.4.3. Sucesso cirúrgico 

Apesar das muitas possíveis complicações pós-cirúrgicas associadas à LP, são maiores 

os benefícios do tratamento cirúrgico na melhoria do fluxo de ar, do desempenho desportivo 

e dos ruídos respiratórios (Froydenlund T.J., 2014). Contudo, deve-se ter em consideração 

que a LP diminui a longevidade da carreira desportiva dos cavalos (Barakzai S.Z., 2009; 

Mason B.J., 2013).  

O sucesso cirúrgico do tratamento da HL está altamente dependente da queixa ou 

problema inicial, dos parâmetros avaliados e do nível de desempenho desportivo esperado 

para cada cavalo, apresentando uma variação entre os 25% e os 92% (Carpenter R.S., 2009; 

Davenport C.L.M., 2001; Dixon P.M., 2003b; E.J., 2009; Hawkins J.F., 1997; Kraus B.M., 2003; 

Parente E.J., 2009a).  

As taxas de sucesso são mais baixas quando se recorre a métodos de análise objetivos 

(Barakzai S.Z., 2009) e tendem a ser superiores nos cavalos aos quais não lhes é exigido um 

esforço físico máximo (Dixon P.M., 2003c; Parente E.J., 2009a). Está descrita uma taxa de 

sucesso máxima de 92% para cavalos de concurso (Dixon P.M., 2003b, c; Kraus B.M., 2003), 

e uma taxa de 25 a 72% para cavalos de corrida, dependendo dos critérios e metodologias 

usados para determinar o sucesso (Barakzai S.Z., 2009; Carpenter R.S., 2009; Davenport 

C.L.M., 2001; Dixon P.M., 2003b; Hawkins J.F., 1997; Kraus B.M., 2003; Parente E.J., 2009a; 

Witte T.H., 2009). De uma forma geral, aproximadamente 75% dos cavalos de corrida voltam 

a competir e 50% irá apresentar uma melhoria do seu desempenho desportivo (Carpenter 

R.S., 2009). 

As metodologias são muito variáveis e com o tempo têm-se tornado cada vez mais 

rigorosas. Já não é aceitável definir o sucesso cirúrgico com base na opinião do dono ou 

treinador, mas também ainda não se definiu um método universalmente aceite para 

classificação do sucesso cirúrgico (Parente E.J., 2009a). A obtenção de um grau de ACA pós-

cirúrgico adequado e da estabilidade destas cartilagens, durante o exercício, são pré-

requisitos para o sucesso cirúrgico (Barakzai S.Z., 2009; Davidson E.J., 2010; Dixon P.M., 

2003b, c).  

A estabilidade é o fator mais determinante do sucesso cirúrgico da LP (Brown J.A., 2004; 

Davidson E.J., 2010; Radcliffe C.H., 2006; Rakesh V., 2008), uma vez que o aumento da 
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pressão negativa inspiratória, durante o exercício, irá causar a adução de uma cartilagem 

instável, contribuindo para a obstrução das VAS (Rakesh V., 2008). A estabilidade parece não 

ser influenciada pelo grau de ACA nem pelo número de graus de ACA perdidos no período 

pós-cirúrgico. Contudo, esta parece ser afetada negativamente pela falta de ACA (grau 5) 

(Barnett T.P., 2013b; Davidson E.J., 2010). A instabilidade da CA poderá resultar da ausência 

ou da inadequada formação de adesões perilaríngeas e de fibrose da articulação 

cricaritenóidea, ou devido ao relaxamento da sutura, por falha da prótese ou da cartilagem de 

suporte (Barnett T.P., 2013b). 

Com a LP pretende-se obter um grau de ACA  2. Contudo, e como descrito anteriormente, 

há normalmente uma perda progressiva do grau de ACA entre a primeira e a sexta semana, 

resultando, em média, num grau final de ACA de 3 (Barnett T.P., 2013b; Dixon P.M., 2003b). 

Este grau poderá ser considerado abaixo do ideal para muitos cirurgiões. Porém, um grau de 

ACA reduzido, não resulta necessariamente na diminuição do desempenho desportivo, desde 

que as CA se mantenham estáveis (Barakzai S.Z., 2009; Rakesh V., 2008). Um estudo 

objetivo sobre o desempenho desportivo de cavalos de corrida após a LP e VCE concluiu, 

que, mesmo os cavalos que não atingem o nível máximo de ACA, são capazes de obter um 

ótimo desempenho desportivo (Barakzai S.Z., 2009). Também propõe que, a obtenção do 

grau máximo de ACA (grau 1) na cirurgia predispõe a uma perda maior de abdução da CA no 

período pós-cirúrgico, comparativamente à perda de abdução de uma CA menos abduzida 

em cirurgia (grau 3) (Barakzai S.Z., 2009).  

Desta forma, a excessiva ACA cirúrgica, além de aumentar o risco de disfagia e 

aspiração, também não produz benefícios a longo prazo (Barnett T.P., 2013b). Por outro lado, 

Davidson et al. (2010) sugerem que o número de graus perdidos durante as primeiras 

semanas não depende do grau de ACA imediatamente após a cirurgia (Davidson E.J., 2010). 

De uma forma geral, não é previsível o grau de ACA a longo prazo baseado no grau de ACA 

cirúrgico, imediatamente pós-cirúrgico e/ou ao fim de uma semana (Barnett T.P., 2013b). 

Recomenda-se assim um exame endoscópico dinâmico das VAS às 6 semanas pós-

cirúrgicas, para determinar o grau de ACA e a estabilidade das CA durante o exercício, assim 

como avaliar a presença de outras formas de colapso dinâmico das VAS, que poderão estar 

presentes após a LP (Barnett T.P., 2013b; Davidson E.J., 2010).  

Desde a publicação de Marks et al., em 1970, que a presença de ruídos respiratórios 

anormais, após a realização da laringoplastia, é um parâmetro utilizado para a definição do 

sucesso cirúrgico (Davidson E.J., 2010). Contudo, este critério tem-se mostrado insuficiente 

e passível de erros pela subjetividade da avaliação (Brown J.A., 2004; Dixon P.M., 2003c) e 

pela existência de cavalos que mantêm os ruídos respiratórios sem que uma obstrução 

significativa das VAS esteja presente, assim como há outros cavalos em que o ruído 
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respiratório é eliminado, sem que a capacidade respiratória normal tenha sido restabelecida 

(Brown J.A., 2003).  

Brown et al. (2004) não encontraram uma associação entre os ruídos respiratórios e o 

aumento da pressão inspiratória e, paradoxalmente, observaram também que quanto maior o 

grau de abdução, maior o ruído respiratório. Por outro lado, outros estudos reportam que, os 

cavalos com um baixo grau de abdução (grau 4 ou 5/5), são mais propícios à produção de 

ruídos respiratórios no período pós-cirúrgico, do que os cavalos com um bom grau de abdução 

(grau 2 ou 3/5) (Barnett T.P., 2013a; Dixon P.M., 2003c). Estes factos tornam inviável a 

previsão do sucesso cirúrgico e da funcionalidade da laringe apenas pela presença de ruídos 

respiratórios (Brown J.A., 2004). Contudo, este parâmetro poderá ser utilizado 

individualmente, como indicador do sucesso cirúrgico, nos cavalos em que a presença de 

ruídos respiratórios é a única preocupação (Brown J.A., 2004; Dixon P.M., 2003c).  

Por outro lado, Hawkins et al. (1997) defendem a eliminação da intolerância ao exercício, 

e não a eliminação dos ruídos, como o critério principal para a avaliação do sucesso cirúrgico 

em cavalos de corrida. Nos casos em que os cavalos apresentam uma verdadeira intolerância 

ao exercício, a avaliação da melhoria do desempenho desportivo pós-cirúrgico é um 

parâmetro relativamente objetivo. Contudo, avaliar este critério em cavalos de corrida que 

apresentavam apenas uma ligeira diminuição do rendimento físico, torna-se mais subjetivo. 

Desta forma, recomenda-se uma análise comparativa entre o cavalo intervencionado 

cirurgicamente e os cavalos “saudáveis”, relativamente ao desempenho desportivo, à 

distância percorrida, aos tempos de prova e ao valor das apostas, em provas com o mesmo 

grau de exigência às anteriormente frequentadas pelo cavalo (Carpenter R.S., 2009; Dixon 

P.M., 2003c). Mas, mesmo que se verifique uma melhoria nestes parâmetros após a cirurgia, 

não é correto atribuí-lo inteiramente à mesma, principalmente nos cavalos jovens com pouca 

experiência (Carpenter R.S., 2009).  

A presença de tosse ou disfagia crónica pode influenciar significativamente a vida 

desportiva do cavalo (Froydenlund T.J., 2014), com Davenport et al. (2001) a descreverem 

uma redução do desempenho desportivo em 6% dos casos. A tosse crónica também contribui 

para a redução do grau de abdução, pela pressão aplicada na sutura (Witte T.H., 2010). 

A idade do cavalo parece não influenciar o sucesso cirúrgico (Dixon P.M., 2003b; 

Hawkins J.F., 1997), refutando a teoria de que a idade avançada poderia estar associada à 

mineralização das cartilagens e, consequentemente, à diminuição da área da rima glótica. A 

natureza elástica das CA é resistente à mineralização e as alterações que estas possam sofrer 

não são clinicamente significativas (Bischofberger A.S., 2013a; Perkins J.D., 2010). Também 

a ideia de que os cavalos jovens (<3 anos) não devem ser sujeitos a uma LP, pela imaturidade 

da cartilagem laríngea, é fortemente contrariada por estudos que demostram um sucesso 
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cirúrgico similar ou superior nos cavalos jovens, em relação aos cavalos de idade mais 

avançada (Carpenter R.S., 2009; Dixon P.M., 2003b; Hawkins J.F., 1997). Especula-se que 

isso possa estar associado à falta de resposta da laringe à colocação da prótese ou a 

implicações psicológicas nos cavalos mais velhos e/ou à tolerância e às expectativas dadas 

aos cavalos mais jovens, relativamente à sua capacidade e evolução desportiva (Carpenter 

R.S., 2009; Hawkins J.F., 1997).  

 

2.3.4.3.1. Sucesso cirúrgico segundo a opinião dos proprietários 

Segundo os proprietários e treinadores dos cavalos, 93% ficaram satisfeitos com o 

resultado da LP (Barnett T.P., 2013a). A LP e VCE foi avaliada com um benefício de 100% 

para os cavalos de concurso mas, relativamente aos cavalos de corrida, apenas 71% dos 

proprietários considerou a cirurgia benéfica (Dixon P.M., 2003c). De 83 a 86% dos 

proprietários mostraram-se satisfeitos com os resultados da VCE (Cramp P., 2009; Taylor 

S.E., 2006) e 64% com os resultados da VE, concluindo que a VCE é a técnica mais adequada 

para a redução dos ruídos respiratórios e para retorno dos cavalos de tiro à vida desportiva 

(Cramp P., 2009). O grau de ACA tem pouca influência na perceção subjetiva dos proprietários 

e treinadores, relativamente ao desempenho desportivo pós-cirúrgico (Barnett T.P., 2013b). 

A maioria dos proprietários dos cavalos acredita que a LP e VCE é uma mais-valia no 

tratamento da HL, principalmente em cavalos de concurso e lazer (Dixon P.M., 2003c). 

Relativamente às opiniões dos proprietários e dos treinadores, deve ser tido em conta a 

sua falta de experiência ou de sensibilidade na avaliação dos indicadores de sucesso pós-

cirúrgico. Alguns proprietários são maus a detetar e a caracterizar os ruídos e a interpretar as 

alterações a nível desportivo (Dixon P.M., 2003c, 2001). Por exemplo, um estudo reportava 

uma melhoria do desempenho desportivo em apenas 69%, mas 81% dos proprietários 

mostraram-se satisfeitos com os resultados, evidenciando a sobrestimação feita por estes 

relativamente ao sucesso cirúrgico (Hawkins J.F., 1997). 

 

2.3.4.4. Outros tratamentos cirúrgicos 

Existem outras opções de tratamento cirúrgico mas menos eficazes e seguras do que a 

laringoplastia e ventriculocordectomia. A reinervação laríngea exige um período de 

recuperação de 7 a 9 meses (Fulton I., 2003), impensável para um cavalo de competição, 

quando comparado aos 3 meses de recuperação após a laringoplastia. A aritenoidectomia 

parcial ou sub-total implica a transformação anatómica da CA, aumentando a probabilidade 

de complicações severas e irreversíveis, como a tosse, disfagia e pneumonia por aspiração 

(Hawkins J.F., 1997). A aritenoidectomia parcial apresenta resultados idênticos à LP e VCE 

no retorno dos cavalos à vida desportiva e na melhoria do seu rendimento, nos cavalos 
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exercitados a níveis sub-máximos.  Contudo, apresenta resultados menos favoráveis na 

melhoria do rendimento desportivo dos cavalos exercitados a máxima intensidade (Radcliffe 

C.H., 2006; Witte T.H., 2009). Esta técnica está referenciada para o tratamento da condropatia 

das aritenoides e quando não é viável a realização de uma segunda laringoplastia (Hawkins 

J.F., 1997). 
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Capítulo III 

3. Trabalho Prático 

3.1. Amostra 

Para a realização deste estudo foram analisados 95 casos de cavalos que deram entrada 

no Hospital de Referencia La Equina, em Manilva, Espanha, com diagnóstico de hemiplegia 

laríngea recorrente, entre os anos de 2004 e 2014, e tratados através de uma laringoplastia 

prostética e ventriculocordectomia. Os dados dos casos foram recolhidos entre os meses de 

Outubro e Dezembro de 2014, sendo que dois deles foram acompanhados presencialmente.  

Uma vez que se trata de um hospital de referência, todos os cavalos vinham 

referenciados com diagnóstico de HL determinado ou, pelo menos, com uma indicação de 

suspeita do mesmo. A maioria apresentava história clínica semelhante, com presença de 

ruídos respiratórios anormais durante o exercício e diminuição da capacidade desportiva. 

Todos os animais foram submetidos a um exame físico geral, avaliação dos ruídos 

respiratórios e da capacidade desportiva e avaliação endoscópica da laringe em repouso 

antes da seleção e realização do tratamento cirúrgico mais adequado. Estes procedimentos 

foram realizados pelos médicos veterinários cirurgiões Dr. Miguel Váldes e Dra. Patricia 

Becerra e o anestesista Dr. Francisco Neves, auxiliados pelos internos e estagiários. 

 

3.2. Metodologia 

Na fase inicial, era realizada uma anamnese exaustiva e todos os cavalos eram 

submetidos a um exame físico geral e avaliados tendo em conta as queixas dos proprietários 

ou treinadores dos cavalos e a opinião clínica do médico veterinário referenciador. Os cavalos 

eram então examinados em repouso, a passo, a trote ou a galope, à guia ou montados, de 

forma a simular o tipo de exercício habitualmente feito pelo cavalo e avaliar a intensidade do 

ruído inspiratório e o grau de resistência apresentado em cada fase do exercício. Contudo, 

mesmo que esta primeira abordagem nos direcionasse para um diagnóstico de HL, este não 

era ainda definitivo. Era tido em conta que, apesar da hemiplegia laríngea esquerda ser a 

causa mais comum de obstrução das VAS, existem outras causas possíveis como o 

aprisionamento ou retroversão epiglótico, os quistos subepiglóticos, a condropatia das 

aritenoides, o desvio axial das pregas aritenoepligóticas, entre outras.  

O diagnóstico final só era emitido após uma avaliação endoscópica em repouso da região 

laríngea (Figura 25), realizada em todos os cavalos, segundo o procedimento descrito na 

revisão bibliográfica.  
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Os cavalos que apresentavam alguma alteração adicional das VAS, além da HL, foram 

cirúrgica e medicamente tratados para a anomalia presente. Os cavalos com condropatia das 

aritenoides, pneumonia, hiperplasia faríngea linfoide ou inflamação laringofaríngea 

generalizada com ou sem colapso laríngeo-faríngeo, receberam tratamento médico com 

antibióticos e AINE’s, antes do tratamento cirúrgico da HL. Foi-lhes administrado Trimetoprim-

sulfadiazina PO, 30 mg/kg BID e Fenilbutazona PO 4mg/kg SID, durante 10 a 20 dias, 

dependendo do grau de inflamação. Aos cavalos com colapso laringofaríngeo generalizado 

implementou-se o mesmo tratamento médico, mas com uma vigilância acrescida, para avaliar 

a necessidade de uma traqueotomia de urgência, caso estes animais não fossem responsivos 

ao tratamento. Foi realizada imediatamente uma traqueotomia a um cavalo com HLB, antes 

do tratamento médico, devido às graves dificuldades respiratórias que apresentava. Os 

animais que apresentavam um quisto subepiglótico, deslocamento dorsal do palato mole ou 

deslocamento rostral do arco palatofaríngeo, foram tratados cirurgicamente, aquando da 

cirurgia da HLE.  

Os cavalos faziam jejum por um período de aproximadamente 12 horas. Antes da cirurgia 

era também feito um exame físico rigoroso e pré-anestésico ao cavalo, com auscultação dos 

sistemas cardiovascular e respiratório e uma analítica de sangue completa (Figura 26, A). Era 

também feita a preparação do campo cirúrgico, através da tosquia de toda a área da laringe 

esquerda. Os cavalos eram tosquiados do lado esquerdo desde a base da orelha até metade 

da mandíbula e caudalmente até ao terço médio do pescoço (Figura 26, B). Do lado direito 

tosquiava-se apenas o pescoço até à goteira da veia jugular direita e ao bordo caudal da 

mandíbula. Seguia-se então a colocação do cateter, no terço distal da veia jugular esquerda, 

para que este não interferisse com o local da incisão da laringoplastia. Depois, na boxe e em 

ambiente tranquilo, fazia-se a pré-medicação com Penicilina (22000 UI/kg IM), Gentamicina 

Figura 25 – Endoscopia em repouso das 
vias aéreas superiores, num cavalo com 
suspeita de hemiplegia laríngea. 
Gentilmente cedida pelo HRLE. 
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(6,6 mg/kg IV), Acepromazina (0,03mg/kg IM) e Fenilbutazona (4,4mg/kg IV), 30 minutos 

antes da entrada do cavalo para a sala de indução. 

O cavalo seguia para a sala de indução, onde lhe era administrada a sedação. Por norma 

era usada a Xilazina (0,5-1mg/kg) e o Butorfanol (0,02mg/kg IV). Esperava-se então entre 3 

a 4 minutos, sempre num ambiente tranquilo, e fazia-se a indução com Diazepam (0,1mg/kg) 

e Ketamina (2-2,5mg/kg). A entubação orotraqueal era feita após a indução do animal. Nesta 

cirurgia recomenda-se o uso de um tubo endotraqueal com 22mm de diâmetro, ou menos, 

para que o cirurgião possa aceder e manipular a laringe aquando da realização da VE/VCE.  

O cavalo era colocado na mesa cirúrgica, em decúbito lateral direito e posicionado para 

a realização da técnica cirúrgica. Para auxiliar o cirurgião durante a laringoplastia, colocava-

se um vídeoendoscópio, através da cavidade nasal, até à laringe ou traqueia, dependendo da 

fase da cirurgia. Quando estivesse tudo colocado e o cavalo bem posicionado, fazia-se a 

assepsia do campo cirúrgico. 

A manutenção da anestesia era realizada com Isoflurano (anestesia inalatória) a uma 

taxa inicial de 4%, com uma redução gradual, dependendo da profundidade ou plano 

anestésico e da sensibilidade de cada animal aos fármacos usados. De forma a reduzir os 

efeitos hipotensores do Isoflurano, fazia-se uma combinação anestésica com anestesia 

endovenosa, através de uma infusão contínua de lidocaína (4mg/kg) e Ketamina (1,5mg/kg), 

em 1L de soro fisiológico, a uma taxa de 1L/hora.  

Para a realização da laringoplastia, fazia-se uma incisão de 8 a 12cm, ventral e paralela 

à veia linguofacial, centrada no bordo caudal da cartilagem cricoide. Uma vez visível o 

músculo omohioideo utilizavam-se tesouras de Metzenbaum para separar este da veia 

linguofacial, através de uma dissecação romba. Depois, com os dedos, continuava-se a 

dissecação romba até alcançar o bordo dorsal da cartilagem cricoide.  

Figura 26 – Preparação cirúrgica. A, Auscultação respiratória do exame físico e pré-anestésico. B, 
Tricotomia da área da laringe para preparação do campo cirúrgico. Gentilmente cedida por HRLE. 

B A 



Flávia Alexandra de Castro Poças 

- 50 -  

Introduzia-se um retrator manual, do tipo Meyerding, com 5 a 8cm de largura por debaixo 

da veia linguofacial e do músculo esternocefálico, de forma a obter um bom acesso e 

visibilidade da laringe. Palpava-se então o processo muscular da cartilagem aritenoide, 

rostralmente, e o primeiro anel traqueal e o esófago, caudodorsalmente. Nesta fase o 

vídeoendoscópio era introduzido 3cm caudal à rima glótica, aproximadamente, rostral ao 

bordo caudal da cartilagem cricoide. O posicionamento correto do videoendoscópio era 

auxiliado pela visualização da depressão da mucosa laríngea que o cirurgião provocava com 

os dedos, entre o bordo caudal da cartilagem cricoide e o primeiro anel traqueal (Figura 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando o dedo indicador como guia, inseria-se a agulha no bordo ventral e caudal da 

cartilagem cricoide, no plano axial, no sulco palpável 2 a 3mm lateralmente à linha média 

dorsal. A agulha era inserida em direção cranial, com extremo cuidado para não perfurar a 

muscosa laríngea. O cirurgião assegurava-se de que isso não acontecia através da 

monitorização endoscópica. Depois de inserida a sutura na cartilagem cricoide, movia-se o 

retrator manual cranialmente e recuava-se o vídeoendoscópio até as cartilagens aritenoides 

serem totalmente visíveis. 

Em seguida, tentava-se, por palpação, a identificação do processo muscular da 

aritenoide. Caso não fosse possível, era necessário separar os músculos cricofaríngeo e 

tirofaríngeo ou fazer a sua retração rostral para conseguir palpar e encontrar o processo 

muscular. Uma vez identificado, passava-se a mesma agulha de sentido caudomedial para 

craniolateral, fazendo um ângulo de 45˚. A agulha deve ser inserida 5mm rostral ao bordo 

caudal, pelo menos, de forma a assegurar a resistência do processo muscular aquando da 

tensão da sutura.  

Feito isto, repetia-se o procedimento com outra sutura. A segunda sutura era inserida 

nas mesmas cartilagens, com a mesma técnica, mas a 5mm de distância do local de inserção 

Figura 27 – Imagem endoscópica da depressão na 
mucosa laríngea, provocada pelo cirurgião, para 
auxiliar o correto posicionamento do 
videoendoscópio. Gentilmente cedida por HRLE. 
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da primeira sutura, aproximadamente. Em todos as laringoplastias optou-se pela colocação 

de dois implantes, com suturas não absorvíveis.  

Depois de inseridas as duas suturas nas cartilagens, retiravam-se as agulhas e 

apertavam-se com firmeza as duas pontas da mesma sutura, de ambas as suturas. Era crucial 

a monitorização deste procedimento pelo vídeoendoscópio, de forma a posicionar a CA 

corretamente e evitar uma abdução excessiva (Figura 28).  

 

Uma vez fixada a CA, retirava-se o retrator manual e lavava-se a área cirúrgica com 

solução salina e gazes. Suturava-se então a fáscia adjacente à veia linguofacial ao músculo 

omohioideo com uma sutura simples, contínua ou interrompida, de material absorvível. Para 

encerrar a incisão, fazia-se uma sutura intradérmica no tecido subcutâneo e finalizava-se com 

agrafos na pele. Para proteger a incisão e diminuir a tumefação pós-cirúrgica, suturava-se 

ainda um rolo de gazes estéreis sobre a incisão. 

Concluída a laringoplastia, iniciava-se a ventriculocordectomia. Mudava-se o cavalo para 

decúbito dorsal e fazia-se uma laringotomia, através de uma incisão de aproximadamente 3 

cm, na linha média ventral do pescoço, desde a zona rostral da quilha da cartilagem tiroide, 

até ao bordo caudal da cartilagem cricoide. Fazia-se uma dissecação cuidadosa do tecido 

subcutâneo até se identificar o septo do par de músculos esternotirohioideos, os quais eram 

separados com uma tesoura de Metzenbaum. Colocava-se depois um retrator de Weitlaner 

entre os músculos para manter uma boa visibilidade da porção ventral da laringe. Fazia-se 

uma incisão na membrana cricotiróidea, na direção caudocraneal e mudava-se o retrator de 

Weitlaner para garantir um acesso livre e direto ao interior da laringe. Colocava-se uma 

rebarba de Blatternburg dentro do ventrículo, o mais fundo possível, e rodava-se a rebarba 

para que o extremo agarrasse a mucosa do ventrículo. Uma vez que o ventrículo estivesse 

preso à rebarba, invertia-se o sáculo em direção ao lúmen da laringe. Colocava-se, 

paralelamente, dois fórceps curvos de Kelly, entre a rebarba e a corda vocal e retirava-se a 

Figura 28 – Monitorização por videoendoscópio do processo de abdução e fixação da cartilagem 
aritenoide. Gentilmente cedida pelo HRLE. 
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rebarba. Com uma tesoura de Metzenbaum, cortava-se o ventrículo pela sua base. O mesmo 

era feito no ventrículo contralateral.  

Para realizar a cordectomia, colocavam-se dois fórceps de Allis na corda vocal, um em 

cada extremidade. Com uma tesoura Metzenbaum, fazia-se a ablação completa da corda 

vocal. Apesar da incisão causar um defeito grande, era deixada para cicatrizar por segunda 

intenção. No caso de a cordectomia ser bilateral, realizava-se o mesmo procedimento no lado 

oposto. A membrana cricotiróidea era suturada em alguns casos, mas na maioria dos cavalos 

foi deixada aberta. A incisão da laringotomia ficava aberta, para cicatrizar por segunda 

intenção. Terminada a cirurgia, o cavalo era colocado na sala de recuperação, onde era 

mantido até estar completamente desperto e em estação. Seguidamente era colocado na 

boxe, sob vigilância. 

No dia seguinte à cirurgia era feito um exame endoscópico de controlo, permitindo ao 

clínico avaliar o grau de ACA pós-cirúrgico imediato e o estado das vias aéreas respiratórias 

(Figura 39). Através desta avaliação era possível definir o tratamento inicial mais indicado. 

Normalmente, a única medicação que os cavalos recebiam era Fenilbutazona (2,2mg/kg) oral 

BID, durante 3 dias. Contudo, cavalos que apresentassem uma inflamação exacerbada da 

laringe ou da faringe, formação de seroma profundo ou risco de infeção, necessitaram de um 

tratamento mais agressivo e prolongado.  

Figura 29 – Sequência de imagens endoscópicas do exame endoscópico das vias respiratórias de 
um cavalo, após laringoplastia e ventriculectomia para correção da hemiplegia laríngea esquerda. 
Gentilmente cedida pelo HRLE. 
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Todos os cavalos eram colocados em boxes, com acesso a água e feno humedecido, 

fornecidos ao nível do solo. A incisão da laringotomia era limpa todos os dias, uma ou duas 

vezes por dia, com gazes embebidas em solução salina e sempre numa direção craneal, para 

nunca entrar em contacto com a incisão da laringoplastia. Passavam-se gazes secas e 

colocava-se vaselina desde o bordo craneal da incisão da laringotomia até ao extremo cranial 

do espaço intermandibular, para proteger a pele e evitar que os exsudados se acumulassem 

na incisão. Este procedimento era feito até a incisão deixar de exsudar, entre os 6 e os 8 dias. 

Normalmente, a incisão fechava ao fim de 15 dias e desaparecia 3 a 4 semanas após a 

cirurgia.  

Após a cirurgia, todos os cavalos foram sujeitos a um exame endoscópico às VAS, para 

a avaliação do estado das mesmas e do grau de ACA pós-cirúrgico. Este foi classificado 

segundo o sistema de classificação de 5 graus, sendo que o grau 1 corresponde à máxima 

abdução e o grau 5 à menor abdução possível. 

No 2º ou 3º dia após a cirurgia, era retirado o rolo protetor da incisão da laringoplastia. 

Ao 4º dia, os cavalos começavam a ser passeados à mão e, se tudo evoluísse favoravelmente, 

ao fim de 1 mês os cavalos podiam começar a ser montados a passo. Aos 2 meses 

começavam um treino ligeiro e gradual, para que aos 3 meses estivessem com uma atividade 

desportiva normal.  

 

3.3. Resultados  

Dos 95 cavalos, 10 eram fêmeas e 85 eram machos, sendo que destes, 19 eram 

castrados e 66 eram inteiros. A idade destes cavalos estava compreendida entre 1 ano e 17 

anos de idade. Mais de 50% da amostra tinha uma idade igual ou inferior a 5 anos, sendo a 

média de idades de 6,5 anos, aproximadamente. 

A amostra era maioritariamente constituída por cavalos de Pura Raça Espanhola (n=42), 

mas também por cavalos de Puro-sangue Inglês (n=5), KWPN (n=5), Puro-sangue Lusitano 

(n=3), Puro-sangue Belga (n=4), Cruzado (n=21), Hanoveriano (n=3), Polo (n=3), Frísio (n=3), 

Oldenburg (n=4) e Sela Francês (n=2).  

Relativamente à aptidão desportiva, 12 cavalos eram de lazer, 25 de dressage, 3 de 

doma vaquera, 6 de atrelagem, 1 de acosso e derriba, 10 de salto, 4 de corrida, 3 de polo e 

os restantes 31 não indicavam a sua aptidão desportiva. 
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Na endoscopia, em todos os cavalos do grupo, foi detetada alguma alteração das vias 

respiratórias superiores. Dos 95 cavalos avaliados, 92 apresentavam um défice de 

movimento, de simetria ou de sincronia da CA esquerda, enquanto os restantes 3 

apresentavam alterações em ambas as CA (Figura 30, A). Em todos os casos, o lado 

esquerdo era o mais gravemente afetado. Quanto ao grau de comprometimento da função 

abdutora, 80% dos animais foram diagnosticados com grau IV (Figura 30, B) e 20% com grau 

III (Figura 30, C), segundo o sistema de classificação de 4 graus.  

 

Dos 92 animais diagnosticados com hemiplegia laríngea esquerda (HLE), 12 

apresentavam também outras alterações. As alterações observadas foram: desvio esquerdo 

da união axial dos processos corniculados (n=1); deslocamento rostral do arco palatofaríngeo 

(n=1); quisto subepiglótico (n=1); DDPM (n=1); hiperplasia linfoide de grau IV e condrite ligeira 

de ambas as cartilagens aritenoides (n=1); colapso e inflamação laringofaríngeo generalizado 

(n=2); quisto subepiglótico juntamente com um DDPM (n=1); hiperplasia linfoide grau IV (n=2); 

pneumonia (n=1) e condrite bilateral das cartilagens aritenoides, estando a direita mais 

afetada (n=1) (Figura 31). Dos 3 animais com HLB, um apresentava também lesão do 

parênquima pulmonar com epistaxe bilateral e presença de sangue na laringe e na traqueia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Imagem endoscópica da laringe de diferentes cavalos diagnosticados com hemiplegia 
laríngea bilateral (A), hemiplegia laríngea esquerda de grau IV (B) e de grau III (C). Gentilmente cedida 
pelo HRLE. 

Figura 31 – Imagem endoscópica da laringe de um cavalo 
com condrite das cartilagens aritenoides, sendo o lado direito 
o mais afetado. Gentilmente cedida pelo HRLE. 
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Após emissão do diagnóstico e discussão do tratamento mais adequado com os 

proprietários dos cavalos, seis deles optaram por não avançar com o tratamento cirúrgico. 

Quatro destes animais tinham sido diagnosticados com HLE e os outros dois com HLE e 

hiperplasia faríngea linfoide IV. Apenas um dos cavalos com hiperplasia faríngea linfoide 

recebeu tratamento médico com Trimetoprim-sulfadiazina PO, 30 mg/kg BID e Fenilbutazona 

PO 1g BID, durante 5 dias, e depois 1 vez ao dia (SID) durante mais 7 dias. Este cavalo tinha 

apenas 1 ano de idade e, por isso, foi-lhe recomendado o tratamento cirúrgico para a HLE 

quando atingisse os 3 anos de idade, aproximadamente. Os outros cavalos não receberam 

qualquer tratamento devido aos custos associados. 

Dos 89 cavalos tratados cirurgicamente, realizou-se uma laringoplastia prostética 

esquerda em associação com uma ventriculectomia e cordectomia bilateral em 53 deles. 

Destes 53 animais, 51 apresentavam HLE e 2 tinham HLB. Nos restantes 36 cavalos, realizou-

se uma laringoplastia prostética esquerda em conjunto com uma ventriculectomia bilateral e 

cordectomia esquerda. Destes últimos, 35 tinham um diagnóstico de HLE e 1 apresentava 

HLB. 

Em 85% dos casos, os implantes eram de materiais diferentes. Foi usada a sutura 

monofilamentar nylon #1 USP dupla Ethilon W757 e a sutura multifilamentar poliéster 

revestida #5 USP Ethibond W4846. Nos restantes 15%, optou-se, apenas, pela utilização de 

um ou outro tipo de sutura. 

Dos 53 cavalos tratados com laringoplastia prostética esquerda e ventriculocordectomia 

bilateral, 8 mostraram um grau 4 de abdução pós-cirúrgico, 26 um grau 3, 15 um grau 2 e 2 

um grau 1. Dos 36 cavalos intervencionados com uma laringoplastia prostética esquerda, 

juntamente com uma ventriculectomia bilateral e cordectomia esquerda, 6 obtiveram um grau 

4, 19 um grau 3, 8 um grau 2 e 3 um grau 1 (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Grau de abdução obtido após a laringoplastia e ventriculocordectomia dos cavalos com 

hemiplegia laríngea. 

Relativamente às complicações intra-cirúrgicas, registaram-se apenas ocorrências 

relacionadas com complicações anestésicas, sendo que dois cavalos (2,2%) morreram na 

sala de recuperação (Gráfico 2). Não houve registos de quebra da agulha, de fratura das 

cartilagens, de hemorragia severa ou de penetração da mucosa laríngea ou nasofaríngea 

durante a cirurgia. 

No período pós-cirúrgico, a maioria dos cavalos evoluiu favoravelmente, sem nenhuma 

complicação associada. No entanto, outros cavalos manifestaram alguns problemas (Gráfico 

2) para os quais foi necessário um tratamento médico ou cirúrgico. Consideramos 

complicações graves aquelas que põem em risco o sucesso cirúrgico e as que requereram 

uma nova intervenção cirúrgica. 
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Durante as primeiras semanas, houve uma ligeira perda do grau de abdução das CA em 

quase todos os cavalos. Em 3 cavalos (3,4%) esta redução resultou no colapso total da 

cartilagem aritenoide esquerda, ao fim de 6, 12 e 24 meses após a cirurgia. Apenas dois deles 

foram novamente tratados, sendo que o terceiro não foi tratado por opção dos proprietários. 

Um dos cavalos foi submetido a uma aritenoidectomia parcial esquerda (Figura 32) e o outro 

a uma segunda laringoplastia prostética esquerda. Contudo, neste último, a CA esquerda 

voltou a colapsar ao fim de 6 meses e, por conseguinte, realizou-se também uma 

aritenoidectomia parcial esquerda. Após a aritenoidectomia parcial esquerda, os cavalos 

mostraram uma evolução bastante favorável e sem complicações graves associadas.  
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Gráfico 2 – Complicações cirúrgicas e pós-cirúrgicas observadas na nossa amostra de 89 cavalos. 
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No período imediatamente a seguir à cirurgia, 16% dos cavalos apresentou tosse, a 

maioria associada à ingestão de alimento. A tosse foi reduzindo gradualmente de intensidade 

e frequência, acabando por desaparecer ao fim de uma semana, aproximadamente. Apenas 

2,2% manifestou tosse crónica, acompanhada de disfagia, e associada a um excessivo grau 

de ACA e à aspiração de comida e saliva.  

Um dos cavalos (1,1%) apresentou disfagia grave, com saída do bolo alimentar pelas 

narinas e pela incisão da laringotomia, e tosse frequente, associada ou não à ingestão de 

alimento (Figura 33). Este cavalo estava desconfortável, tinha dificuldades em alimentar-se e 

apresentava perda progressiva de peso, exigindo uma nova intervenção cirúrgica ao 7º dia 

após a primeira cirurgia. Retirou-se o primeiro implante (Figura 34) (sutura multifilamentar de 

poliéster revestido) e colocou-se outro (sutura monofilamentar de nylon) com menor tensão 

(Figura 35).  

 

Figura 33 – Disfagia severa com saída 
de bolo alimentar pela incisão da 
laringotomia. Gentilmente cedida por 
HRLE. 

Figura 32 – Imagem endoscópica da laringe de um cavalo 
após uma aritenoidectomia parcial esquerda. Gentilmente 
cedida pelo HRLE. 

Figura 34 – Remoção do implante da primeira 
laringoplastia para correção do grau de abdução excessivo 
da cartilagem aritenoide. Gentilmente cedida pelo HRLE. 
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O segundo cavalo teve um período pós-cirúrgico similar mas menos severo. Apresentou 

disfagia moderada e tosse associada à ingestão de alimento. Apesar dos sinais serem mais 

leves, não houve melhorias consideráveis e, ao 10º dia, o implante foi retirado (sutura 

monofilamentar de nylon) (Figura 36). Contrariamente ao outro cavalo, quando se removeu o 

implante, não se observou o retorno da cartilagem aritenoide esquerda à sua posição pré-

cirúrgica. Surpreendentemente, os 10 dias foram suficientes para haver produção de fibrose 

e de adesões perilaríngeas, permanecendo a CA fixa e adequadamente abduzida após a 

remoção do implante. Por esse motivo não foi colocado um novo implante. Em ambos os 

casos verificou-se uma melhoria imediata da tosse e da disfagia após a reintervenção 

cirúrgica. 

 

 

 

 

 

Em praticamente todos os cavalos ocorreu a formação de um ligeiro seroma sob a incisão 

da laringoplastia, devido ao espaço morto criado pela cirurgia. A maioria dos animais não 

necessitou de qualquer tratamento, acabando o seroma por desaparecer. Contudo, seis 

cavalos (6,7%) desenvolveram um seroma profundo (Figura 37) e apenas um respondeu ao 

tratamento médico com anti-inflamatório oral (Fenilbutazona 2,2 mg/kg BID durante 5-10 dias). 

Figura 35 – Imagem 
endoscópica da laringe no 
primeiro dia após a 
primeira laringoplastia (A) 
e após a segunda 
laringoplastia corretiva 
(B). Gentilmente cedida 

pelo HRLE. 

Figura 36 – Imagem 
endoscópica da laringe 
após a primeira 
laringoplastia (A) e após 
a remoção do implante 
(B). Gentilmente cedida 

por HRLE. 

A B 

 A B 
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Em dois cavalos (2,2%), a pressão excessiva provocada pelo seroma levou à deiscência da 

sutura da incisão da laringoplastia e, consequentemente, à drenagem do seroma. Nos outros 

três cavalos (3,4%), pela falta de resposta ao tratamento médico e pela pressão que o seroma 

estava a causar na incisão da laringoplastia e na faringe e laringe, foi necessário drená-lo. 

Este método deve ser a última escolha de tratamento, pelas implicações e riscos de infeção 

que acarreta. O seroma foi drenado em condições estéreis, com uma agulha hipodérmica e 

com o cuidado de não contaminar a incisão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os cavalos que tinham uma ferida aberta, pela deiscência de suturas ou pela 

realização da drenagem do seroma, apresentavam um risco acrescido de infeção e, por isso, 

receberam tratamento médico com antibiótico (Trimetoprim sulfa oral 30mg/kg BID, durante 

10 dias), além do anti-inflamatório descrito anteriormente, juntamente com a aplicação tópica 

de 60 ml de solução faríngea anti-inflamatória (250 ml de Glicerina + 100 ml de Nitrofurazona 

líquida + 100 ml de DMSO + 50 ml de Dexametasona a 4%), duas vezes ao dia, através de 

um cateter flexível com uma extremidade difusora, introduzido pela cavidade nasal até à 

faringe. Após drenagem ou tratamento médico do seroma, todos os cavalos recuperaram e 

cicatrizaram sem complicações.  

Apenas um cavalo (1,1%) apresentou infeção da incisão, com exsudado purulento e odor 

fétido. Neste animal tinha sido usada a sutura multifilamentar de poliéster revestido. Este 

animal recebeu o tratamento com antibióticos e anti-inflamatório acima descrito, durante 21 

dias. A infeção respondeu ao tratamento médico e a incisão cicatrizou perfeitamente. 

Figura 37 – Imagem endoscópica da faringe e laringe de 
um cavalo sob pressão de um seroma profundo, com 
colapso da parede faríngea e compressão da laringe. 
Gentilmente cedida pelo HRLE. 
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Aquando de uma avaliação endoscópica pós-cirúrgica, 16% dos cavalos apresentaram 

uma inflamação exacerbada e difusa da região laringofaríngea. Esta inflamação foi tratada 

através do mesmo tratamento médico do seroma profundo, à exceção de um cavalo que, para 

além da inflamação, apresentou também colapso laríngeo, necessitando de uma traqueotomia 

de urgência (Figura 38). Todos os tratamentos foram bem-sucedidos.  

 

Observou-se condropatia das aritenoides pós-cirúrgica em dois cavalos (2,2%), e a 

formação de um granuloma na cartilagem aritenoide esquerda num deles (1,1%) (Figura 39). 

Seria necessário extirpar o granuloma cirurgicamente mas, como este cavalo tinha um 

prognóstico reservado, devido a outros problemas concorrentes, os proprietários optaram por 

não o fazer. O tratamento médico com Trimetoprim-sulfa e Fenilbutazona oral, durante 21 

dias, foi suficiente para diminuir a condropatia presente nos dois cavalos. Caso contrário, ter-

se-ia de recorrer a uma aritenoidectomia parcial esquerda para resolução da condropatia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Traqueotomia num cavalo com colapso laríngeo. A, Cânula flexível e fenestrada de 
traqueotomia colocada e fixada no cavalo; B, Colocação de uma gaze sobre a entrada da cânula para 
diminuir a contaminação das vias respiratórias inferiores. C, Incisão da traqueotomia após a remoção 
da cânula. Gentilmente cedida pelo HRLE. 

C B A 

Figura 39 – Imagem endoscópica de um cavalo com 
condropatia das aritenoides e com um granuloma na 
cartilagem aritenoide esquerda. Gentilmente cedida pelo 
HRLE. 
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Finalmente, cerca de 14,6% dos cavalos apresentou ruídos respiratórios anormais, num 

período mais ou menos longo após a cirurgia. Destes, 54% apresentou, também, uma 

diminuição do rendimento desportivo, relativamente à sua capacidade física antes da HL.  

Assim, em cerca de 92% dos casos, o rendimento desportivo melhorou subjetivamente 

para o dono ou proprietário e em 85,4% o ruído respiratório desapareceu totalmente. 
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Capítulo IV 

4. Discussão 

4.1. Avaliação da amostra 

Os dados clínicos dos animais em estudo revelam que a hemiplegia laríngea pode 

surgir em cavalos de diferentes idades, raças e aptidões desportivas. O elevado número de 

machos afetados pode ser meramente representativo da população de cavalos nas 

proximidades do HRLE, ou estar associado ao facto de esta doença ocorrer principalmente 

em cavalos de grande porte, com o pescoço comprido e tórax largo (Anderson B.H., 2012; 

Dixon P.M., 2009; Rush B.R., 2014). Adicionalmente, alguns autores sugerem uma 

prevalência da HL maior em machos do que em fêmeas (Dixon P.M., 2001). Também deve 

ser tido em conta que esta doença é detetada maioritariamente em cavalos de concurso e de 

corrida, pela grande exigência física e respiratória, e que, para esta finalidade, são mais 

usados os machos do que as fêmeas.  

Relativamente à idade, apesar da grande variabilidade, mais de 50% da nossa amostra 

tinha uma idade igual ou inferior a 5 anos. Normalmente, os cavalos iniciam a sua atividade 

desportiva entre os 2 e os 5 anos de idade, momento a partir do qual os sinais clínicos se 

manifestam e os proprietários ou treinadores detetam a presença de ruídos respiratórios 

anormais associado geralmente ao baixo rendimento desportivo (Ainsworth D.M., 1998; 

Anderson B.H., 2012; Dixon P.M., 2001).  

As raças de grande porte são, geralmente, as mais afetadas (Ainsworth D.M., 1998; 

Anderson B.H., 2012; Rush B.R., 2014). O nosso estudo está em concordância com esta 

afirmação, visto não haver nenhum cavalo Puro-sangue Árabe ou póneis na nossa amostra, 

apesar da grande diversidade de raças presentes. O grande número de cavalos de Pura Raça 

Espanhola deve-se, principalmente, à localização do hospital. 

Quanto à aptidão desportiva, apesar de desconhecermos esta caraterística numa parte 

da nossa amostra, verifica-se que esta doença é detetada e prejudicial nas mais variadas 

modalidades desportivas, quer pela presença dos ruídos respiratórios anormais, quer pela 

diminuição do desempenho desportivo dos cavalos (Anderson B.H., 2012; Derksen F.J., 

2001). 

 

4.2. Interpretação dos métodos e dos resultados de diagnóstico  

Todos os cavalos foram diagnosticados através da endoscopia em repouso. Está 

provado que este não é um método totalmente fiável nem representativo da função dinâmica 

das estruturas laríngeas. Durante o exercício, estas estruturas podem comportar-se de forma 

distinta daquela observada em repouso, resultando na emissão de um diagnóstico e 
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tratamento por vezes inadequando (Barakzai S.Z., 2011; Franklin S.H., 2008; Lane J.G., 2006; 

Parente E.J., 2009a; Tamzali Y., 2009; Witte S.H.P., 2011).  

Contudo, 80% da nossa amostra tinha um grau IV de HL, considerada uma alteração 

estática e diagnosticável pela endoscopia em repouso de forma indubitável. Alguns casos de 

HL classificados com grau III poderão ter sido corrigidos desnecessariamente, caso o animal 

conseguisse atingir total abdução das cartilagens aritenoides em exercício. No entanto, todos 

estes animais foram tratados porque os resultados endoscópicos faziam-se acompanhar de 

queixas relativamente aos ruídos respiratórios anormais e à diminuição do rendimento 

desportivo dos cavalos.  

Também, para a avaliação do grau de comprometimento da função das CA, foi utilizado 

o sistema de classificação de 4 graus. Este sistema é menos específico e completo do que o 

sistema de classificação mais recente, o sistema de Havemeyer (Dixon P.M., 2003d). Desta 

forma, não foi possível diferenciar nem interpretar mais detalhadamente o grau III de HL, 

atribuído a 20% da nossa população. 

O grau IV de disfunção laríngea foi o grau mais diagnosticado, por comprometer 

gravemente a função e a capacidade respiratória dos cavalos afetados. Muitas vezes, os 

graus menos graves de HL são subdiagnosticados por serem mais facilmente tolerados, 

principalmente pelos cavalos que não exigem o nível máximo da sua capacidade 

cardiorrespiratória para o cumprimento da sua função desportiva (Dixon P.M., 2001; Hawkins 

J.F., 1997; Kraus B.M., 2003). Também, tendo em conta que 15% dos casos de HL são 

progressivos, por deterioração da função laríngea (Dixon P.M., 2002a), este diagnóstico 

resultará de uma deteção ou avaliação tardia dos sinais clínicos, por falta de sensibilidade do 

dono ou do treinador para reconhecer os ruídos respiratórios anormais ou a diminuição do 

desempenho desportivo do cavalo, ou pela relutância do dono em trazer o cavalo para 

avaliação e tratamento cirúrgico.  

Da nossa amostra, 97% dos animais apresentava HLE e 3% HLB, sendo o lado esquerdo 

o mais afetado. Estes resultados estão em concordância com os descritos na literatura, que 

afirma que o lado esquerdo é o mais frequente e gravemente afetado (Dixon P.M., 2009). 

Além da disfunção laríngea, 12,6% apresentava, também, outras alterações das estruturas 

das VAS como deslocamento rostral do arco palatofaríngeo, quisto subepiglótico, 

deslocamento dorsal do palato mole, entre outros. Contudo, acreditamos que se se tivesse 

feito o diagnóstico através da endoscopia dinâmica, esta percentagem seria superior. Isto 

porque, através deste método, é possível detetar e avaliar anomalias dinâmicas concorrentes, 

muitas vezes impercetíveis quando o animal está em repouso (Barnett T.P., 2013a; 

Compostella F., 2012; Davidson E.J., 2010; Franklin S., 2009).  

 



Discussão 

- 65 - 

4.3. Avaliação e interpretação das diferentes técnicas cirúrgicas 

No momento de escolher e proceder ao tratamento cirúrgico mais adequado, são várias 

os aspetos a considerar. É importante ter em consideração o grau de abdução das cartilagens 

aritenoides, a aptidão desportiva dos cavalos, os sinais clínicos, a morbilidade cirúrgica e os 

custos associados ao tratamento (Cramp P., 2012). 

Dos 95 cavalos diagnosticados com HL, 6 deles não foram tratados. A opção de não 

tratar a HL não é necessariamente uma má escolha. Este tratamento deve ser reservado aos 

animais com uma carreira desportiva promissora, uma vez que a realização de uma 

laringoplastia poderá implicar um leque enorme de complicações pós-cirúrgicas, sem a total 

garantia de melhorias dos sinais clínicos, além do custo elevado associado a esta técnica 

(Cramp P., 2012). 

Um dos cavalos apresentados ao HRLE, com HLE, tinha apenas 1 ano de idade. Nesse 

caso, foi recomendado esperar que o animal atingisse os 3 anos de idade antes de se 

proceder à laringoplastia, com base no facto de este ter ainda as cartilagens laríngeas 

imaturas e isso poder contribuir para o insucesso cirúrgico. Contudo, há estudos que 

demostram um sucesso cirúrgico similar ou superior nos cavalos jovens, em relação aos 

cavalos de idade mais avançada, e que aguardar meses ou anos pelo tratamento, poderá 

agravar a disfunção laríngea, caso esta seja progressiva (Carpenter R.S., 2009; Dixon P.M., 

2003b; Hawkins J.F., 1997). 

A laringoplastia prostética, combinada com a cordectomia ipsilateral e a ventriculectomia 

ipsilateral ou bilateral, é das técnicas mais completas e usadas para o tratamento da 

hemiplegia laríngea (Barnett T.P., 2013b; Dixon P.M., 2003b, c). A opção de realizar 

ventriculocordectomia bilateral ou ventriculectomia bilateral e cordectomia esquerda, após a 

laringoplastia, deve-se ao facto de estas técnicas reduzirem mais eficazmente os ruídos 

respiratórios e aumentarem o diâmetro da rima glótica, compensando também algum grau de 

abdução que a laringoplastia possa perder (Barnett T.P., 2013a; Brown J.A., 2003, 2004; 

Ducharme N.G., 2002).  

A escolha entre fazer laringoplastia prostética esquerda juntamente com 

ventriculocordectomia bilateral ou com ventriculectomia bilateral e cordectomia esquerda 

dependeu da escolha do cirurgião. Segundo Valdés M.A., 2014, a cordectomia bilateral, 

comparativamente à cordectomia ipsilateral, aumenta a probabilidade da formação de 

aderências na porção ventral da rima glótica, podendo estas resultar na diminuição da área 

da mesma. Também, a permanência de uma corda vocal ajuda na estabilização da CA 

ipsilateral, quando se remove o ventrículo (Kraus B.M., 2003). Por outro lado, a cordectomia 

bilateral previne o colapso dinâmico axial destas estruturas e aumenta o diâmetro da rima 

glótica (Brown J.A., 2003; Ducharme N.G., 2002). Contudo, não se verificaram diferenças nos 
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resultados pós-cirúrgicos que apoiem mais uma ou outra técnica cirúrgica. Aquando da 

remoção da(s) corda(s) vocal(ais), as incisões ventrais podem cicatrizar por segunda intenção 

(Valdés M.A., 2011) ou podem ser suturadas, de forma a limitar a hemorragia e a formação 

de cicatriz, resultando assim numa superfície da rima glótica ventral mais lisa (Fulton I.C., 

2012). Todos os nossos cavalos foram deixados para cicatrizar por segunda intenção, e em 

nenhum deles se verificou hemorragia e/ou cicatrizes exacerbadas. 

Em todos os casos optou-se pela realização da ventriculectomia bilateral, para reduzir 

mais eficazmente os ruídos respiratórios anormais (Brown J.A., 2003; Robinson P., 2006). 

Sendo que a VCE era feita juntamente com a laringoplastia, todas as VCE foram realizadas 

sob anestesia geral, com o cavalo em decúbito dorsal, após a realização da laringoplastia.  

A ausência das complicações intra-cirúrgicas de quebra da agulha, de fratura das 

cartilagens, de penetração da mucosa ou de hemorragia grave, deveu-se ao extremo cuidado 

no manuseamento das estruturas e materiais e à experiência na realização destas técnicas. 

 

4.4. Interpretação dos resultados e complicações pós-cirúrgicos 

O baixo grau de ACA pós-cirúrgico observado em 14 cavalos resultou, possivelmente, 

da baixa abdução da cartilagem aritenoide na cirurgia, da migração da sutura ou da falha 

parcial da cartilagem cricoide ou do processo muscular da cartilagem aritenoide. O grau 

excessivo de abdução da cartilagem aritenoide, observado em 5 cavalos, foi resultado da 

excessiva abdução da mesma na cirurgia e da elevada tensão aplicada no implante, aquando 

da sua colocação. Por outro lado, o reduzido número de cavalos com um grau de ACA 

excessivo deveu-se à monitorização via vídeo-endoscópico da CA durante o seu 

posicionamento e à perda de algum grau de ACA durante a primeira semana, ocorrida em 

quase todos os cavalos.  

Os graus de abdução pós-cirúrgicos foram atribuídos durante a primeira semana após a 

cirurgia, não havendo um registo do período exato que tinha passado entre a cirurgia e a 

avaliação endoscópica do grau de abdução. Desta forma, o grau de abdução atribuído a 

alguns cavalos poderia já ter sofrido alguma redução, o que também poderá justificar o 

elevado número de cavalos com um grau 3 de abdução pós-cirúrgico.  

A tosse surgiu como uma complicação pós-cirúrgica imediata em 16% dos cavalos. Esta 

tosse está maioritariamente associada a uma abdução excessiva das cartilagens aritenoides 

(Dixon P.M., 2003b; Froydenlund T.J., 2014; Kraus B.M., 2003), mas também pode resultar 

da irritação laringotraqueal pela intubação endotraqueal ou devido ao procedimento cirúrgico 

(Dixon P.M., 2003b). Este valor está compreendido naqueles referidos pela bibliografia, entre 

os 13-43%. A tosse crónica, acompanhada de disfagia e observada em 2.2% dos cavalos, 



Discussão 

- 67 - 

resultou da excessiva abdução das cartilagens aritenoides e da aspiração de comida e água. 

Este achado é inferior aos valores da literatura, de 3-26%. 

É normal a formação de seroma no local da laringoplastia (Dixon P.M., 2003b; 

Froydenlund T.J., 2014). Contudo, este foi mais exacerbado em 6,7% dos cavalos devido, 

possivelmente, a uma maior agressão à drenagem do sistema linfático local durante a cirurgia 

(Froydenlund T.J., 2014). Esta percentagem está dentro dos valores referidos pela literatura, 

a qual refere uma incidência de 2 a 7 %. Tal como a formação de seroma, também uma ligeira 

inflamação da laringe é normal, devido ao procedimento cirúrgico (Froydenlund T.J., 2014). 

Contudo, é também um aspeto a ter em conta e sob vigilância, uma vez que 16% da nossa 

amostra mostrou uma inflamação excessiva, com necessidade de tratamento médico e de 

uma traqueotomia de urgência, num dos casos. 

A rara ocorrência de infeção pós-cirúrgica (1,1%) no nosso estudo deve-se ao rigoroso 

cumprimento dos protocolos de esterilidade antes, durante e após a cirurgia, à adequada 

técnica cirúrgica com uma cuidadosa dissecação intraoperatória, à monitorização via 

endoscópio aquando da colocação do implante e ao tipo de sutura usado. A sutura mais 

propícia ao alojamento e multiplicação de bactérias é a sutura multifilamentar de poliéster, 

não revestida (Adreani C.M., 2012; Dixon P.M., 2003a). No entanto, nos nossos animais, 

foram utilizadas apenas as suturas de nylon e de poliéster revestido e, neste caso de infeção, 

a sutura de poliéster revestido. Este valor é idêntico ao valor mínimo apresentado pela 

bibliografia para a incidência de infeções. 

A penetração da sutura na mucosa laríngea ou nasofaríngea, e consequente inflamação 

e infeção, é uma complicação pós-cirúrgica descrita na bibliografia mas ausente no nosso 

estudo. Isto deve-se ao facto de todas as cirurgias realizadas no HRLE terem sido 

monitorizadas com um vídeoendoscópio para garantir a integridade destas mucosas no 

momento de colocação do implante. 

A condropatia das aritenoides e formação de granulomas é uma complicação pós-

cirúrgica rara (Adreani C.M., 2012), presente 2,2% dos nossos animais. Esta percentagem é 

ligeiramente superior à indicada pela bibliografia (0,4-1%). Poderá ter ocorrido por 

traumatismo da cartilagem aritenoide, devido ao tubo endotraqueal, ou aquando da excisão 

da corda vocal, por lesão do processo corniculado (Froydenlund T.J., 2014).  

A perda do grau de ACA observada nos nossos animais ocorreu, maioritariamente, 

durante as primeiras semanas após a cirurgia. Sabe-se que quase todos os cavalos sofrem 

alguma perda de ACA durante as primeiras 6 semanas após a cirurgia mas raramente é 

possível determinar a causa exata (Barakzai S.Z., 2009; Barnett T.P., 2013a; Barnett T.P., 

2013b; Dixon P.M., 2003b). Seria necessária uma nova intervenção cirúrgica para investigar 
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e determinar a sua origem mas, por questões éticas, financeiras e da saúde do cavalo, não é 

frequente sujeitar o animal a uma nova cirurgia apenas com esse fim.  

O relaxamento do implante pareceu ser a causa mais plausível desta perda de ACA e 

poderá ter ocorrido devido à sua rutura ou migração, à fratura da cartilagem cricoide ou do 

processo muscular da cartilagem aritenoide ou, ainda, devido à atrofia dos músculos 

subjacentes (cricofaríngeo e tirofaríngeo) e resultante perda da tensão da sutura (Adreani 

C.M., 2012; Ahern B.J., 2010; Brown J.A., 2004; Cramp P., 2012; Dixon P.M., 2003b; Dixon 

P.M., 2003d). Também há suspeitas de que a sutura monofilamentar (nylon #1 USP dupla 

Ethilon W757), amplamente usada, possa sofrer um certo grau de decomposição nos tecidos 

ao longo do tempo e contribuir para o relaxamento do implante (Comunicação pessoal com 

Váldes M.A., 2014). A avulsão do processo muscular da cartilagem aritenoide é também uma 

causa frequente da perda total de abdução, mas que normalmente ocorre durante a cirurgia, 

quando se apertam as suturas com demasiada força (Witte T.H., 2010).  

Da perda do grau de abdução pós-cirúrgico sofrida pela amostra, apenas 3 cavalos 

apresentaram colapso total da cartilagem aritenoide, com necessidade de uma nova 

intervenção cirúrgica para reposicionamento da mesma. A escolha entre uma segunda 

laringoplastia ou uma aritenoidectomia parcial unilateral, para o reposicionamento da 

cartilagem aritenoide, depende, essencialmente, da causa da perda de ACA, do estado das 

cartilagens e dos riscos que cada método acarreta. Uma segunda laringoplastia surge como 

uma hipótese menos arriscada, sendo, por norma, a escolha do cirurgião. A aritenoidectomia 

parcial é um método agressivo e definitivo, na medida em que, ao extirpar parte da cartilagem, 

as complicações pós-cirúrgicas que possam advir, como por exemplo uma pneumonia por 

aspiração, são irreversíveis.  

No entanto, há várias situações em que é necessário recorrer a esta cirurgia. Se o 

colapso da CA for secundário à fratura da região anatómica da inserção do implante, à avulsão 

do processo muscular da CA ou se tiver ocorrido uma deformação da CA que impossibilite o 

seu reposicionamento, uma aritenoidectomia parcial surge como a correção mais adequada, 

uma vez que não é viável a colocação de um novo implante (Hawkins J.F.,1997). Foi por um 

destes motivos e, consequentemente, pela inviabilidade de fazer uma nova laringoplastia, que 

se realizou uma aritenoidectomia parcial esquerda em dois dos cavalos com colapso total da 

aritenoide. 

O nosso estudo carece de dados detalhados relativamente à perda de abdução das 

cartilagens aritenoides observada na nossa amostra. Não há informações precisas quanto ao 

número de graus perdidos por cada cavalo nem o período exato em que se deu a redução de 

cada grau. Desta forma, não nos foi possível fazer uma análise mais exaustiva desta 

complicação pós-cirúrgica. 
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Após a cirurgia, 5,6% dos nossos cavalos apresentaram um grau de ACA excessivo (grau 

1). Contudo, apenas 40% destes cavalos apresentou disfagia e tosse crónica, associada à 

excessiva abdução das cartilagens aritenoides. Estes dois casos necessitaram de uma nova 

intervenção cirúrgica, aos 7 e 10 dias após a LP, para reposicionamento da cartilagem 

aritenoide. Num dos casos retirou-se apenas o implante e no outro, após a remoção do 

implante, colocou-se um novo com menor tensão. 

A opção de retirar definitivamente o implante é normalmente reservada aos cavalos que 

desenvolvem reação de corpo estranho ao implante, o qual só deve ser retirado ao fim de 

aproximadamente 2 meses, de forma a garantir a formação de fibrose (Becerra P., 2013). No 

entanto, ao fim de 10 dias, já tinha ocorrido a formação de fibrose e de aderências 

perilaríngeas suficientes para suportar a cartilagem numa posição suficientemente abduzida. 

A decisão de não colocar outro implante foi também baseada em estudos, como o de Nemeth 

em 1987, que sugerem o uso de uma sutura absorvível na laringoplastia, capaz de assegurar 

a abdução da CA durante o período de formação de fibrose, garantindo que, a longo prazo, a 

fibrose será suficiente para manter a CA abduzida. No entanto, no outro caso optou-se por 

colocar uma nova sutura porque, após a remoção do primeiro implante, houve um colapso 

total da cartilagem aritenoide. 

Antes de se proceder a uma nova intervenção cirúrgica, para redução do grau de 

abdução excessivo, devem ser considerados vários aspetos. Se houver disfagia grave, 

recomenda-se uma nova intervenção cirúrgica o mais rapidamente possível para prevenir o 

aparecimento de uma pneumonia por aspiração e a perda da condição física do cavalo pela 

dificuldade em alimentar-se. Também, quanto mais precoce for a cirurgia, mais fácil será 

encontrar e retirar o implante, uma vez que o processo de cicatrização está ainda numa fase 

inicial. Por outro lado, aguardar mais dias permite que, por vezes, a cartilagem aritenoide 

perca algum grau de abdução e adquira uma posição tolerável pelo cavalo. Conjuntamente, 

também é mais seguro para o cavalo ter um intervalo de mais ou menos 10 dias entre a 

primeira e a segunda anestesia geral, de forma a reduzir possíveis problemas intestinais como 

a impactação do ceco (Fulton I.C., 2012). Tendo em conta o anteriormente citado, e que as 

alterações pós-cirúrgicas mais significativas ocorrem, normalmente, entre o 3º e o 6º dia pós-

cirúrgico (Comunicação pessoal com Dr. Miguel Valdés), será recomendável que a cirurgia 

corretiva seja realizada entre o 8º e o 12º dia pós-cirúrgico.  

Uma vez que não há um consenso sobre o material de sutura mais indicado para a 

realização da laringoplastia (Adreani C.M., 2012; Dixon P.M., 2003a; Fulton I.C., 2012), 

aquando da realização de uma segunda laringoplastia, foi usada uma sutura de material 

diferente do usado na primeira laringoplastia. Esta mudança foi feita com base na suspeita de 

que diferentes cavalos reagem de forma distinta a diferentes tipos de sutura, pretendendo, 
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assim, eliminar a influência do tipo de sutura sobre o sucesso ou insucesso cirúrgico. No 

entanto, parece não haver relação entre o tipo de sutura usado e o aparecimento de 

complicações, visto que os dois tipos de sutura utilizados neste estudo estiveram envolvidos 

tanto em casos de perda de abdução das cartilagens aritenoides como em casos de disfagia 

por abdução excessiva das mesmas. 

A permanência ou o reaparecimento de ruído respiratório anormal, observado em 14,6% 

dos cavalos após a cirurgia, resultará de um baixo grau de ACA cirúrgico, à perda de ACA no 

período pós-cirúrgico ou à presença de alguma obstrução dinâmica concorrente. Mas, mais 

importante do que a presença de ruído respiratório, é avaliar se esta é ou não acompanhada 

da diminuição do rendimento desportivo. Há cavalos que apesar de apresentarem uma 

obstrução parcial das VAS, toleram e mantêm um bom rendimento desportivo, principalmente 

quando não lhes é exigido um exercício de alta intensidade (Dixon P.M., 2003c; Parente E.J., 

2009a). Isto poderá acontecer em situações em que a cartilagem aritenoide tem um baixo 

grau de abdução, mas está fixa numa posição suficientemente abduzida para permitir um bom 

fluxo de ar. Ao estar fixa, não é possível que se desloque em sentido axial e que dificulte a 

abertura da cartilagem aritenoide contralateral, permitindo assim uma boa abertura da laringe. 

Desta forma, a permanência de um ruído respiratório leve é aceitável clinicamente se a função 

e capacidade respiratória não estiver afetada. 

Contudo, no nosso estudo, 54% dos cavalos com presença de ruído respiratório 

manifestaram, também, uma diminuição do rendimento desportivo. Consideramos estes 

casos como insucessos cirúrgicos, uma vez que, após a cirurgia, a laringe não obteve um 

grau de abertura suficiente para permitir um bom fluxo de ar pela rima glótica. 

A permanência ou desaparecimento dos ruídos respiratórios anormais foi avaliada pelos 

clínicos, nos primeiros dias após a cirurgia. Contudo, há alterações ou complicações pós-

cirúrgicas que podem ocorrer mais tarde, quando o cavalo já não se encontra no hospital, e 

que levam ao reaparecimento dos ruídos respiratórios. Também, nos primeiros dias após a 

cirurgia, não é possível ao clínico avaliar o desempenho desportivo do cavalo, uma vez que, 

nesse período, o cavalo está limitado a passeios à mão e só ao final de três meses pode 

desempenhar a sua atividade física normal (Valdés M.A., 2011). 

Visto tratar-se de um hospital de referência, os cavalos tinham alta clínica mais ou menos 

ao fim de uma semana, dependendo do número e do grau de complicações que pudessem 

estar presentes e, assim, a partir desse momento, o acompanhamento da evolução clínica 

ficava a cargo do médico veterinário responsável e dos proprietários ou treinadores do cavalo. 

Por norma, e a menos que houvesse alguma complicação grave, os proprietários acabavam 

por não regressar com o cavalo ao hospital para uma avaliação pós-cirúrgica final. Esta visita 

era muitas vezes substituída por um telefonema relativo à satisfação e impressão dos 
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proprietários acerca da melhoria do desempenho desportivo e dos ruídos respiratórios do 

cavalo. Tendo em conta que os proprietários não têm experiência nem sensibilidade suficiente 

para a avaliação destes parâmetros (Dixon P.M., 2003c, 2001), as suas avaliações terão 

resultado, muitas vezes, na sobrevalorização do sucesso cirúrgico (Hawkins J.F., 1997).  

Posto isto, não foi possível avaliar nem acompanhar com rigor e objetividade a evolução 

pós-cirúrgica dos cavalos intervencionados com LP e VCE no HRLE. Os nossos resultados 

suportam esta ideia, tendo em conta 14,6% e 8% de cavalos com permanência ou 

reaparecimento de ruídos respiratórios e falta de melhoria do rendimento desportivo, 

respetivamente, são valores bastante inferiores aos descritos na bibliografia, aquando de uma 

avaliação objetiva. Uma correta avaliação destes parâmetros exigiria uma medição precisa do 

ruído respiratório e do desempenho desportivo antes e depois da intervenção cirúrgica. Esta 

avaliação subjetiva terá levado, consequentemente, a uma taxa de sucesso cirúrgico da nossa 

amostra bastante elevada. 

Tendo em conta a complexidade de tentar tornar uma estrutura de tecido mole dinâmica 

numa estrutura rígida, sem causar qualquer complicação, não é surpreendente que a 

laringoplastia não seja tão bem sucedida como desejaríamos que fosse. Claramente, são 

necessários esforços contínuos para melhorar esta técnica cirúrgica (Parente E.J., 2009a). 

 

4.5. Limitações no desenvolvimento do estudo 

No desenvolvimento do estudo surgiram algumas limitações que dificultaram a correta 

análise e interpretação dos resultados, entre as quais a inexistência de um endoscópio 

dinâmico para emissão de um diagnóstico mais assertivo e completo; a utilização de um 

sistema de classificação do grau de abdução menos exaustivo; a incerteza dos dias 

decorridos desde a cirurgia até à atribuição do grau de abdução pós-cirúrgico; a 

impossibilidade de confirmar a causa exata da perda de abdução das cartilagens aritenoides 

no período pós-cirúrgico; o reduzido número de laringoscopias para observação e registo das 

alterações sofridas pelo grau de abdução ao longo do período pós-cirúrgico e a saída dos 

cavalos do hospital e, consequentemente, a falta de um acompanhamento objetivo da 

evolução de cada caso.    
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Capítulo V 

5. Conclusão 

O presente trabalho teve como objetivo principal avaliar o uso da laringoplastia prostética 

e ventriculocordectomia como tratamento cirúrgico da hemiplegia laríngea em cavalos, 

comparando com os estudos já publicados. 

Deste modo, podemos concluir que: 

 

- A hemiplegia laríngea pode ocorrer em cavalos das mais diversas idades, aptidões 

desportivas, sexo e raças, tendo esta maior prevalência em cavalos atléticos, machos e de 

grande porte. 

- A endoscopia em repouso é um método de diagnóstico comumente usado para a 

deteção da hemiplegia laríngea em cavalos.  

- A laringoplastia prostética esquerda, juntamente com a ventriculocordectomia é um 

tratamento eficaz e duradouro na correção da hemiplegia laríngea em cavalos; 

- As complicações que possam advir da cirurgia são, na maioria das vezes, resolúveis e 

de cariz temporário. As mais frequentes foram a redução do grau de abdução pós-cirúrgico, 

tosse aguda e inflamação laríngea. 

 

De futuro, seria necessário um acompanhamento mais exaustivo do período pós-

cirúrgico dos cavalos, no que diz respeito ao grau de abdução pós-cirúrgico e ao retorno dos 

cavalos à vida desportiva, relativamente ao desempenho desportivo e à presença de ruídos 

respiratórios, para ser possível avaliar melhor o grau de sucesso cirúrgico no médio e longo 

prazo. 
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