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Introdução 

Os equinos são animais com a arcada dentária e crânio adaptado à pastagem de gramíneas, 

crescimento (hipsodonte) e desgaste dentário contínuo (BAKER E EASLEY, 2005). Por 

causa dessas características, os constantes cuidados dentários são de extrema importância para 

a manutenção do bem estar do equino e desempenho reprodutivo e atlético. Desde o 

nascimento é importante avaliar a cavidade oral do neonato, já que não é incomum encontrar 

algumas alterações congênitas que podem resultar em má oclusão e limitar o desenvolvimento 

do equino, como acontece no braquignatismo e prognatismo. Em ambos há uma má oclusão 

dos incisivos podendo acometer os pré-molares e molares. O braquignatismo é uma condição 

em que a mandíbula é maior que a maxila, levando a uma overjet e overbite,  e ocorre em 

cerca de 2 a 5% dos neonatos (BAKER E EASLEY, 2005), já prognatismo, condição menos 

comum, ocorre quando há uma maxila menor que a mandíbula. Essas condições nem sempre 

são uma causa severa que limita o desenvolvimento normal do animal, mas se não tratada 

pode ser agravada.  Outra afecção, não tão comum é o Wry nose, também conhecido como 

Campylorrhinus Lateralis ou desvio lateral do focinho (Fig.1 A e B) é uma condição muitas 

vezes limitante por ser uma grande deformidade na face, que ocorre no desenvolvimento do 

feto no útero, levando a um desvio lateral da maxila e pré-maxila na face rostral, levando a 

uma deformidade dos dentes incisivos, ossos nasais, vômero nasal, septos e das narinas, em 

que, dependendo da severidade, haver dificuldades na amamentação e apreensão de 

alimentos, além de dificuldades respiratórias levando a quadros de dispnéia. (DeBOWES e 

GAUCHAN, 1998; BAKER E EASLEY, 2005; EASLEY, 2008). Sabe-se que é uma afecção 

congênita, mas muito se discute sobre sua herdabilidade, porém, relata-se que há uma maior 

incidência em éguas primíparas, equinos da raça árabe e raças miniaturas 

(VANDEPLASSCHE et al., 1984; BAKER E EASLEY, 2005). Alguns estudos indicam que a 

alteração provavelmente ocorre por um mal posicionamento do feto e por uma capacidade 

limitada de expansão do útero, principalmente em éguas primíparas, onde o útero não está 

completamente desenvolvido (VANDEPLASSCHE et al., 1984). Auer e Stick (2012) 

apontam que é pouco provável que essa alteração seja causada simplesmente por esse mal 

posicionamento, uma vez que foi realizada tomografia computadorizada (Fig.2 A e B) para 

avaliação de potros com essa condição, e foi verificada uma fusão dos ossos incisivo e nasal, 

sendo provavelmente causada por uma herança genética, mas sem nenhuma comprovação 

científica . Por não ter comprovação se é uma condição genética ou não, discute-se muito 
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sobre a ética na correção dessas condições, uma vez que esses animais podem vir a ser 

utilizados para a reprodução e no caso de ser genético perpetuar a condição no rebanho, mas 

por ser uma condição muitas vezes limitante a vida, mesmo que o animal venha a crescer e 

chegar à vida adulta, sua saúde e bem estar pode estar comprometido (LANA e UBIALI, 

2012). A American Veterinary Medical Association (AVMA), pronuncia-se como antiético a 

correção de defeitos genéticos em cavalos com a finalidade de serem apresentados em shows 

e usados para a reprodução, mas quando a indicação é o bem estar animal é necessária a 

correção e é indicado a castração do animal. (DeBOWES e GAUCHAN, 1998; BAKER E 

EASLEY, 2005). No caso do Wry nose e outras alterações odontológicas como o prognatismo 

e braquignatismo, a ausência de comprovação científica de que são condições herdadas 

geneticamente dificulta essa discussão. Os potros afetados com wry nose devem ser avaliado 

individualmente para idealizar o melhor tratamento para que a saúde animal seja priorizada, 

potros acometidos com desvios pequenos (menores que 20º) muitas vezes não precisam de 

tratamentos cirúrgicos, pois a condição se auto limita com o crescimento e o desvio é 

corrigido não sendo necessária intervenção cirúrgica. Já no caso de potros acometidos 

severamente, indica-se correção cirúrgica, realizada muitas vezes em dois estágios, correção 

óssea da maxila e correção dos septos nasais (DeBOWES e GAUCHAN, 1998; 

SCHUMACHER et al., 2008), mas já é relatada a realização dos dois estágios em um mesmo 

procedimento cirúrgico em potros mais velhos (BAKER E EASLEY, 2005; AUER e STICK, 

2012). Esta revisão tem como objetivo discutir a etiologia, a ética e os possíveis tratamentos 

para a correção do Wry nose. 

Etiologia 

Wry nose ou Campylorrhinus lateralis, é um deformidade congênita dos ossos da face no 

sentido lateral, de causa ainda não comprovada e pouco relatada na literatura. Essa condição é  

encontrada associada com outras condições congênitas como contratura de tendões, 

palatosquise e hérnia umbilical (VANDEPLASSCHE et al., 1984; BAKER E EASLEY, 

2005). Foi relatado também em um caso com presença de microftalmia bilateral e odontoma 

temporal em um potro natimorto com wry nose (CASTELEYN e CORNILLIE, 2016). Alguns 

estudos relatam como uma alteração por mau posicionamento do feto no útero associado a 

partos distócicos, levando à uma compressão e distorção da face durante o desenvolvimento 

uterino, principalmente em éguas com uma capacidade de distensão uterina menor 

(VANDEPLASSCHE et al., 1984; BAKER E EASLEY, 2005). Auer e Stick (2012), já 

indicam uma provável causa genética, não confirmada cientificamente, por tratar como 

improvável que uma condição tão grave ser causada apenas por mau posicionamento, sendo 

feito um estudo com tomografia computadorizada que indicou a fusão do osso incisivo com o 

osso nasal no lado curto nos potros afetados por wry nose, e isso ocorreria durante o 

desenvolvimento intrauterino, na formação dos ossos do crânio, indicada por volta do 

segundo mês de gestação (CASTELEYN e CORNILLIE, 2016), não havendo fratura a fusão 

desses dois ossos, uma compressão não seria provável causar essa alteração. Uma maior 

incidência em algumas raças de cavalos, seria um indicativo de herdabilidade 

(VANDEPLASSCHE et al., 1984; BAKER E EASLEY, 2005), entretanto o wry nose foi 



observado em equinos de diversas raças e até em equinos sem pedigree (VANDEPLASSCHE 

et al., 1984). 

Diagnóstico 

O diagnóstico pode ser feito clinicamente, através do exame da face, o grau de severidade 

pode ser avaliado pelo auxilio do exame radiológico (Fig.3 B) e por endoscopia. O exame 

tomográfico (Fig.3 A e B) também pode ser feito para avaliar o grau do desvio e obstrução 

nasal, porém esse exame ainda é pouco acessível. O diagnóstico definitivo associado a uma 

avaliação da severidade é importante para o planejamento e as estratégias do tratamento, a fim 

de definir o prognóstico e a viabilidade financeira para o proprietário, já que cuidados 

intensivos imediatos e durante a vida podem ser necessários. (BAKER E EASLEY, 2005 e  

GRAÇA FILHO et al, 2011) 

Tratamento 

Dependendo da severidade do caso, o wry nose pode ser incompatível com a vida, onde os 

potros já nascem mortos ou morrem no periparto, e aqueles que nascem vivos podem ter 

outras alterações importantes associadas (CASTELEYN e CORNILLIE, 2016, e BINANTI et 

al, 2014). O grau e a severidade do wry nose deve ser sempre avaliado, a fim de se instituir 

um adequado tratamento. Em casos onde o desvio é baixo (<20º) é indicado esperar o 

desenvolvimento do potro, pois pode se auto-limitante e não necessitar de intervenção 

cirúrgica, ou apenas necessitar de tratamentos conservativos para correção de possíveis má-

oclusões futuras de incisivos (DeBOWES e GAUCHAN, 1998). Em casos severos, muitas 

vezes uma intervenção imediata com cuidado intensivo e prolongado do neonato é necessária, 

como é o caso de potros que apresentam dificuldade para amamentar ou até mesmo para 

respirar, onde pode até ser indicado ao potro uma traqueostomia emergencial, seguida de um 

procedimento de correção cirúrgica dos ossos e do septo nasal o mais breve possível 

(ROBERTSON, 2010). Naqueles casos que necessitam de correção cirúrgica, mas não 

limitam o potro de alimentar-se e/ou respirar, é aconselhado esperar seu desenvolvimento. 

Segundo BAKER E EASLEY (2005), deve-se esperar até o desmame com 5 a 7 meses, em 

contrapartida, VANDEPLASSCHE et al  (1984) indicam adiar o procedimento até 2 a 3 

meses de idade, quando o osso maxilar é capaz de suportar melhor os implantes.  

O tratamento cirúrgico se resume em duas fases, na primeira é realizado o realinhamento dos 

ossos que sofreram o desvio, no qual é feita a osteotomia bilateral  da maxila e colocação ou 

não de enxerto de costela por fixação interna, utilizando-se de fixadores externos, placas e 

parafusos, fazendo a maxila retornar à anatomia normal, permitindo que haja oclusão dos 

incisivos e uma alimentação normal. Qualquer problema de desgaste oclusal de pré-molares 

devem ser corrigidas pré cirurgia (BAKER E EASLEY, 2005; AUER, 2006; e DeBOWES e 

GAUCHAN, 1998). A segunda fase do tratamento se baseia na correção do desvio de septo, 

realizando a retirada do septo. Segundo DeBOWES e GAUCHAN, 1998, essa fase deve ser 

realizada 10 a 12 semanas após o primeiro procedimento. A ressecção parcial do septo nasal 

deve ser feita no início da cirurgia (ROBERTSON, 2010), para diminuir a resistência à 



correção após a osteotomia bilateral da maxila, e ao fazê-la,  as narinas devem ser embaladas 

com gazes para diminuir a hemorragia (AUER, 2006 e ROBERTSON, 2010 ) ou ser feita na 

mesma cirurgia após o realinhamento dos ossos da face em potros mais velhos. Pode ser 

necessário manter uma traqueostomia para evitar colapso nasal e avaliação de obstrução nasal 

residual. Deve-se ter cuidado na remoção do septo, pois confere uma maior estabilização à 

maxila (BAKER E EASLEY, 2005). 

O custo da cirurgia é elevado e muitas vezes os potros precisam de cuidados intensivos e 

prolongados, e a recomendação de castrar o animal para evitar que se reproduza, junto com 

talvez um desconhecimento do tratamento pelos veterinários sejam a causa da baixa casuística 

na clínica cirúrgica de equinos. Muitas vezes os proprietários solicitam a eutanásia desses 

potros, pois o custo benefício pode não ser vantajoso do ponto de vista do criador.  

Conclusão 

Dessa forma, por ser uma patologia pouco relatada e enfatizada, é necessário expor as 

informações auxiliando o Medico Veterinário nas decisões corretas e no esclarecimento do 

proprietário quanto à parte ética e de opções de procedimentos bem como a viabilidade dos 

mesmos. Portanto todo animal portador de tal característica que seja viável tratamento deverá 

ser retirado de reprodução. 

Figuras 

 

Fig.1 (A) – Potro Árabe de 3 mês de vida com Wry nose. (B) Potro Quarto de Milha de 4 meses com Wry nose. (Adaptado de  

BAKER G. J. e EASLEY J. 2005, p.74 e 261) 

 

Figura 2.(A) reconstrução de tomografia computadorizada tridimensional do lado esquerdo de uma cabeça de potro com Wry 

Nose. O osso incisivo é fundido no osso nasal em seu aspecto proximal (seta). (B) reconstrução de tomografia 



computadorizada tridimensional do lado direito do mesmo potro mostrando a linha de sutura aberta (flecha) entre os ossos 

incisivos e nasais permitindo o crescimento normal. (Adaptado de Auer 2012, p.147) 
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