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RESUMO 

 A Osteoartrite (OA) é uma patologia que afeta vários equinos, tanto de competição como 

de lazer. Em fases iniciais da doença, não é possível chegar a um diagnóstico conclusivo 

recorrendo a técnicas de imagiologia como radiografia e ecografia. Desta forma, torna-se 

imperativo utilizar outras técnicas que permitam chegar a um diagnóstico nesta fase para 

implementar um tratamento direcionado. A Ressonância Magnética (RM) é uma técnica 

imagiológica capaz de fornecer informação suficiente para o diagnóstico desta patologia numa 

fase inicial visto conseguir avaliar a integridade da cartilagem articular. 

A avaliação de cartilagem articular através de exames de RM difere consoante o sistema 

utilizado. Os sistemas de alto campo demonstram ser uma ferramenta excelente na deteção de 

várias anomalias no membro dos cavalos. Contudo, a sua utilização na prática clínica é limitada 

por vários fatores. Por outro lado, os sistemas de baixo campo são vastamente utilizados em 

equinos. 

O objetivo da presente dissertação é avaliar a capacidade de sistemas de baixo campo 

(com o paciente em estação) na identificação de lesões da cartilagem articular na articulação 

interfalângica distal (AIFD). O foco nesta articulação advém do facto de esta possuir uma maior 

espessura cartilagínea e sofrer menos com o movimento do cavalo ao longo do exame. 

Primeiramente, comecei por fazer uma revisão bibliográfica sobre esta patologia e a sua 

identificação em RM de baixo campo. Seguidamente, apresento 3 casos nos quais foram 

identificadas erosões totais na cartilagem da AIFD utilizando sequências T1 GRE 3D HR. 

Os casos clínicos apresentados sugerem que é possível o diagnóstico de lesões 

cartilagíneas com o auxílio de um sistema de RM de baixo campo (utilizado com o animal em 

estação), no entanto, tendo em conta que não foram feitos outros exames que avaliassem a 

veracidade dos resultados, não é possível concluir a sensibilidade ou especificidade dos 

mesmos. 
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CASUÍSTICA 

Casuística Clínica Equina San Biagio 

Patologias Dermatológicas 

Pneumoderma 1 

Patologias Infeciosas 

Purpura hemorrágica 5 

Sistema Musculoesquelético 

Abcesso do casco 1 

Artrite Séptica 2 

Artrose  19 

Calcificação do ligamento suspensor do boleto 2 

Desmite do ligamento anular do boleto 1 

Desmite do ligamento colateral lateral da 

articulação metacarpofalângica 

1 

Desmite do ligamento suspensor do boleto 5 

Esparvão ósseo 3 

Fratura da 2ª falange 1 

Fratura do 2º e 4º metacarpiano 3 

Fratura do 3º osso carpal 1 

Fratura do acetábulo  1 

Fratura de stress do 3º metacarpiano 1 

Laceração dos tendões flexores 1 

Laminite  1 

Osteoartrite das articulações distais  27 

Osteoartrite da articulação escapulumeral  1 

Osteoartrite da articulação coxofemoral 3 

Osteoartrite da articulação temporomandibular 1 

Patologia do dorso 10 

Sequestro ósseo 1 

Síndrome do canal carpiano 2 

Sobrecana 3 

Tendinite do TFDP 4 

Tendinite do TFDS 4 

Sistema Génito-urinário 

Funiculite  1 

Sistema Respiratório 

DOPC 2 

Pneumonia  2 
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Sistema Oftalmológico 

Uveíte idiopática  1 

Sistema Digestivo 

Cólica médica (*):  

Sem etiologia identificada 3 

Cólica cirúrgica (*):  

Encarceramento do jejuno no foramen epiploico   1 

Outras afeções:  

Hérnia Inguinal 1 

Suspeita de síndrome de Gilbert 1 

Total de casos 117 

Procedimentos (**) 

Artroscopia 3 

Castração fechada 1 

Cirurgia para colocação de implante subescleral 

de ciclosporina 

1 

Cirurgia de remoção de um dente 2 

Cirurgia de remoção de sarcoide inguinal 1 

Cirurgia de remoção de tumor na vulva 1 

Desmotomia  1 

Exame de ato de compra 2 

Infiltração com células estaminais 2 

Infiltração com PrP 3 

Laparoscopia 1 

Ressonância Magnética 14 

Tenoscopia 1 

(*) A diferenciação refere-se à abordagem terapêutica e não a uma caraterização clínica. 

(**) Estes procedimentos não incluem procedimentos gerais como administrações, bloqueios 

anestésicos, radiografias, ecografias, ect.  
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Gráfico 1- Distribuição da casuística durante o 
período de estágio na Clinica Equina San Biagio:

Patologias Dermatológicas Patologias Infecciosas Sistema Musculoesquelético

Sistema Génito-urinário Sistema Respiratório Sistema Oftalmológico

Sistema Digestivo



v 
 

AGRADECIMENTOS 

  Ao Professor Tiago Pereira, meu orientador, por todo o apoio que me proporcionou ao 

longo do curso e, principalmente, nesta etapa tão importante. Pela disponibilidade para ajudar, 

pelo conhecimento transmitido e pela orientação em várias situações ao longo do curso. Muito 

obrigado. 

  Ao Dr. Matteo Toniato, meu co-orientador, pelo apoio e orientação neste tema e pela 

informação cedida. Agradeço também tudo o que me ensinou ao longo do estágio e após o 

mesmo, pela vontade de ensinar e passar conhecimento, pela forma explicativa que aborda cada 

tema e pela disponibilidade para ajudar que mostrou sempre que necessitei.  

  Aos restantes membros da Clinica Equina San Biagio, pela simpatia, pelo que me 

ensinaram e por tudo o que me permitiram fazer de modo a melhorar os meus conhecimentos e 

habilidades. 

  Ao Dr. Miguel Bahia, por me ter dado a oportunidade de estágio, pelo que me ensinou e 

por ter tornado possível o término do meu percurso académico mais cedo que o previsto numa 

altura de crise. 

  A todos os docentes que contribuíram para a minha formação. 

  Ao Deus 9,5 e a todas as pessoas que o seguem, foram todos muito importantes no meu 

percurso académico, cada um à sua maneira. Pelos bares e queimas, pelas noites de estudo, 

por tudo o que passamos juntos. Espero que isto não seja o final desta família nascida e criada 

no ICBAS. 

  Ao Tiago, meu companheiro desde o 1º ano de faculdade na UTAD, meu melhor amigo. 

Por todos os momentos juntos, por tudo o que me ensinaste, pela pessoa que és, por estares 

sempre lá, seja em que situação for. Agradeço-te por estes 6 anos incríveis e espero que sejam 

só o começo. 

  Aos meus cavalos, pelo que aturaram durante o curso enquanto eu tentava aprender. 

  À minha irmã, pela resistência emocional e psicológica que me fez construir aos longo 

dos anos, a qual vai ser importante no mercado de trabalho. 

  Aos meus pais, por todas as oportunidades que me deram, por tudo o que fizeram por 

mim ao longo dos anos, por todas as dificuldades que passaram para que parecesse sempre 

tudo bem. Pelo apoio emocional, pela tolerância, pela ajuda e pelos conselhos que me foram 

dando. Por terem as prioridades bem definidas e pelo que fizeram para me ajudar a tornar na 

pessoa que sou hoje. Agradeço também pela oportunidade que me deram, aos 4 anos, de 

começar na equitação e por nunca me terem feito desistir, mesmo nos momentos mais difíceis. 

Se não fosse isso não sei qual era o curso que estaria a acabar. Obrigado por tudo.  



vi 
 

LISTA DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS E SIGLAS 

1H- Hidrogénio 

2D- 2 Dimensões 

3D- 3 Dimensões 

AIFD- Articulação Interfalangica Distal 

B0- Campo Magnético Estático Exterior 

B1- Campo Magnético Variável  

CM- Campo Magnético 

CV- Campo de Visão 

F1- Primeira Falange 

F2- Segunda Falange 

F3- Terceira Falange 

FSE- Fast Spin echo 

GRE- Gradient recalled echo 

HR- High Resolution 

IV- Intravenosa 

LR- Low Resolution 

OA- Osteoartrite 

PVA- Partial Volume Averaging 

RF- Radiofrequência 

RM- Ressonância Magnética 

SNR- Razão entre Sinal e Ruido 

STIR- Short T1 Inversion Recovery 

T- Tesla 

TE- Tempo de Eco 

TEDC- Tendão Extensor Digital Comum 

TFDS-Tendão Flexor Digital Superficial 

TFDP- Tendão Flexor Digital Profundo 

TR- Tempo de Repetição 

  



vii 
 

ÍNDICE 

RESUMO ..................................................................................................................................... i 

CASUÍSTICA .............................................................................................................................. ii 

AGRADECIMENTOS .................................................................................................................. v 

LISTA DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS E SIGLAS ................................................................. vi 

ÍNDICE ..................................................................................................................................... vii 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ....................................................................................................... 1 

Introdução .............................................................................................................................. 1 

Anatomia da articulação Interfalângica distal (AIFD) .............................................................. 2 

Cartilagem Articular ................................................................................................................ 4 

Patogénese ............................................................................................................................ 5 

Biomecânica associada à lesão ............................................................................................. 7 

História e Sinais Clínicos ........................................................................................................ 8 

Diagnóstico ............................................................................................................................ 9 

Princípios da Ressonância Magnética ...................................................................................11 

Diferença entre Sistemas de Ressonância Magnética ...........................................................14 

Preparação para o Exame de Ressonância Magnética .........................................................15 

Artefactos Importantes em Ressonância Magnética de Baixo Campo ...................................16 

Escolha da Sequência ...........................................................................................................17 

Aspeto Tecidular Normal da Cartilagem em Ressonância Magnética ....................................19 

Diagnóstico de Lesões Cartilagíneas em Ressonância Magnética ........................................20 

MATERIAIS E MÉTODOS ........................................................................................................21 

CASOS CLÍNICOS ...................................................................................................................23 

Caso Clínico Número 1: ........................................................................................................23 

Caso Clínico número 2: .........................................................................................................24 

Caso Clínico número 3: .........................................................................................................26 

DISCUSSÃO .............................................................................................................................27 

CONCLUSÃO ...........................................................................................................................30 

BIBLIOGRAFIA .........................................................................................................................31 



viii 
 

ANEXOS ...................................................................................................................................33 



1 
 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Introdução 

A osteoartrite (OA) é uma das causas mais comuns de claudicação ou má performance 

em cavalos de desporto (Kidd et al. 2001). Esta é caraterizada por ser um processo patológico 

degenerativo localizado em articulações sinoviais, que afeta a cartilagem articular, assim como 

o osso subcondral e os tecidos moles associados (Riggs 2006). 

Considerada uma patologia de elevada importância há vários anos, foi descrita em 1985 

como a causa de 68% dos dias de treino perdidos por uma população de cavalos PSI (Kidd et 

al. 2001). Também foi diagnosticada em mais de 80% dos poldros pertencentes a uma população 

Mangalarga Marchador com idades entre os 12 e os 36 meses (Garcia et al. 2009), o que prova 

que é uma patologia que pode afetar cavalos de qualquer idade (Souza 2006). 

O seu aparecimento advém de um distúrbio no equilíbrio entre a degradação e a 

reparação da cartilagem articular e do osso subcondral (Kidd et al. 2001), causado pelo stress 

mecânico ao qual a articulação está sujeita (Riggs 2006). Tal pode acontecer devido à exposição 

da articulação a cargas superiores aos seus limites fisiológicos (os quais podem ser 

ultrapassados em termos de magnitude, número de ciclos ou direções anormais da carga) ou a 

cargas dentro dos limites fisiológicos em tecidos comprometidos por uma patologia existente 

(Riggs 2006).  

Do ponto de vista de patologias articulares, a cartilagem hialina é um dos componentes 

com maior importância (Ross & Dyson 2011), sendo habitualmente usada para definir a 

integridade da articulação (Auer & Stick 2006). É responsável pela função de distribuição de 

cargas e faz com que as superfícies cartilagíneas deslizem entre elas sem fricção mesmo quando 

sujeitas a cargas substanciais (Ross & Dyson 2011). Na presença de OA, a estrutura e função 

normais da cartilagem estão afetadas, levando a distúrbios bioquímicos, estruturais e 

biomecânicos em todos os tecidos articulares (Ross & Dyson 2011). 

Esta patologia deve ser diagnosticada com o auxílio de técnicas de imagiologia. Foi 

demonstrado por Olive et al. (2009) que a Ressonância Magnética (RM) é consideravelmente 

melhor que a Radiografia no que toca a diagnóstico de OA. Em relação à Tomografia 

Computorizada, mostraram que a RM permite a utilização de mais recursos, como a avaliação 

da cartilagem articular, para o diagnóstico da patologia. 

Para a avaliação da cartilagem articular, os aparelhos de RM de alto campo (campos 

magnéticos com força maior ou igual a 1 Tesla (T)) possuem uma razão entre sinal e ruído (SNR) 

mais elevada, o que leva à produção de imagens com maior resolução (Murray et al. 2009). No 

entanto, estes aparelhos de RM têm um custo que torna o seu uso muitas vezes proibitivo. Os 

aparelhos de RM de baixo campo (campos magnéticos com força menor que 1T) são mais 
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acessíveis e práticos, facilitando a sua utilização na clínica de equinos (Murray et al. 2009). 

Apesar da força do campo magnético (CM) ser importante, é apenas um dos fatores 

influenciadores da qualidade da imagem (McKnight 2012). 

Esta tese tem como objetivo verificar a importância de aparelhos de RM de baixo campo 

(utilizado com os animais em estação) no diagnóstico de lesões cartilagíneas. 

Irei focar-me na articulação interfalângica distal (AIFD) visto ser a que possui maior 

espessura de cartilagem hialina. Uma vez que o exame é feito em estação, a região mais distal 

do membro do cavalo é a menos afetada por artefactos de movimento (Barret et al. 2017), 

tornando-a deste modo a articulação com resultados mais fidedignos. 

 

Anatomia da articulação Interfalângica distal (AIFD) 

  A articulação do casco é composta pelo côndilo da segunda falange (F2) e pelas duas 

cavidades glenoides da base da terceira falange (F3), assim como pela face articular do osso 

navicular (Robert 1989). Possui movimentos de flexão e extensão, assim como movimento lateral 

e rotacional (Klaus et al. 2005). 

  A F2 é um osso robusto com as duas extremidades de igual largura (Dyce et al. 2018). A 

superfície articular proximal é complementar à extremidade distal da primeira falange (F1), 

enquanto que a superfície articular distal também se estende no sentido palmar/plantar, onde se 

articula com o osso navicular (Dyce et al. 2018). Existem depressões na zona distal da F2, nas 

quais se originam os ligamentos colaterais lateral e medial pertencentes à AIFD (Dyce et al. 

2018). O bordo proximopalmar/plantar desta falange apresenta uma área mais regular que é 

naturalmente aumentada por uma fibrocartilagem complementar, a qual forma uma superfície de 

suporte para o tendão flexor digital profundo (TFDP) (Dyce et al. 2018). 

 A F3 é um osso em forma de cunha que se encontra no interior do casco (Dyce et al. 

2018). A sua superfície parietal, de formato convexo, está em contacto direto com a derme que 

a une à face interna da parede do casco (Dyce et al. 2018). O seu formato vai afunilando no 

sentido palmar/plantar, formando os processos lateral e medial, os quais estão perfurados para 

permitir a passagem dos ramos terminais das artérias digitais e dos nervos palmares/plantares 

digitais que as acompanham (Dyce et al. 2018). Os ligamentos colaterais inserem-se 

proximopalmarmente/plantarmente a estes processos (Dyce et al. 2018). A superfície 

palmar/plantar possui alguma concavidade de forma a se adaptar à sola do casco (Dyce et al. 

2018). A superfície articular está orientada em direção proximal, sendo formada por duas fossas 

separadas por uma crista axial (Dyce et al. 2018). A F3 é, também, constituída por 3 bordos: 

proximal, distal e palmar/plantar. O bordo proximal dá origem a um processo extensor onde o 

tendão extensor digital comum (TEDC) se insere (Dyce et al. 2018). Já o bordo palmar/plantar é 

caraterizado por fornecer articulação ao osso navicular (Dyce et al. 2018). Num plano mais distal, 
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encontram-se dois buracos que levam ao canal solar, a partir do qual se formam anastomoses 

com os ramos palmares terminais das artérias digitais (Dyce et al. 2018). Distalmente a esta 

estrutura ainda é possível encontrar a crista semilunar onde o TFDP se insere (Dyce et al. 2018). 

 O osso navicular possui um formato de barco, onde o bordo proximal é plano e o bordo 

distal é convexo (Dyce et al. 2018). A sua superfície articular contacta com a zona distal da F2 e 

toca na F3 através de uma estreita faceta distal (Dyce et al. 2018). A superfície flexora é a que 

está em contacto com o TFDP (Dyce et al. 2018). 

  Os dois ligamentos colaterais da articulação, além das suas conexões com as falanges, 

ainda se inserem nos extremos dorsais das cartilagens do casco (Robert 1989). 

  Cada ligamento suspensor do navicular (medial e lateral) possui um ramo que se estende 

até ao processo palmar/ plantar da F3 e superfície axial da cartilagem ipsilateral (Robert 1989). 

O ligamento sesamoide ímpar distal tem origem na margem distal do osso navicular e 

insere-se na superfície flexora da F3 (Robert 1989). 

A cápsula articular fibrosa, no seu plano dorsal, tem uma ligação íntima com o TEDC e 

os ligamentos colaterais da articulação. Na sua região palmar/plantar, a mesma está associada 

ao ligamento sesamoide ímpar distal, à parte fibrosa da bainha digital e ainda ao ligamento T 

(uma conexão fibrosa entre o TFDP e a superfície palmar da falange média) (Robert 1989). 

A AIFD possui recessos de revestimento sinovial, localizados a nível dorsal e 

palmar/plantar. O recesso dorsal estende-se por baixo do TEDC até à superfície dorsal da 

falange média (Adams & Stashak’s 2011).  Já o recesso palmar/plantar é constituído por 

recessos proximais e distais (Robert 1989). A porção proximal envolve as extremidades distais 

dos ligamentos colaterais sesamoides, enquanto que a porção distal forma uma extensão entre 

a articulação da falange distal e o osso navicular. Este recesso envolve o ligamento sesamoide 

distal ímpar num plano mais distal, onde a AIFD tem uma ligação íntima com o feixe 

neurovascular que vai dar entrada na falange distal (Adams & Stashak’s 2011). 

A irrigação da AIFD é conseguida através de um círculo arterial coronário, um complexo 

vascular formado pela anastomose entre os ramos dorsais da falange média com origem em 

cada artéria digital (Adams & Stashak’s 2011). 

Os nervos digitais palmares/plantares (medial e lateral) formam ramos dorsais e, em 

alguns casos, intermédios, os quais vão inervar a zona dorsal da AIFD (Adams & Stashak’s 

2011). Já a cápsula articular, grande parte ou a totalidade da AIFD, o osso navicular e a sua 

bolsa sinovial são inervados pela continuação palmar/plantar dos nervos digitais 

palmares/plantares (Adams & Stashak’s 2011). 
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Cartilagem Articular 

 A cartilagem articular é a estrutura central da articulação, constituindo a superfície 

articular e sendo responsável pela função da mesma (Auer & Stick 2006). Segundo Goldrich e 

seus colegas (2006) “A degeneração da cartilagem articular é considerada o sine qua non da 

OA.”  

Apesar de existir grande probabilidade de a lesão começar noutra estrutura da 

articulação, o grau e progressão da doença são habitualmente definidos pela cartilagem devido 

à sua fraca capacidade regenerativa (Auer & Stick 2006). 

 A cartilagem hialina reveste as 

superfícies articulares das duas falanges que 

constituem a AIFD. Esta é formada por 

condrócitos e matriz, a qual é constituída 

essencialmente por colagénio tipo II associado 

ao ácido hialurónico, proteoglicanos, 

glicoproteínas e água (Junqueira et al. 2004). 

Ainda conta com minerais, lípidos e uma 

pequena percentagem de substâncias diversas 

na sua constituição (Auer & Stick 2006). O 

principal proteoglicano presente na cartilagem 

articular é o agrecano, o qual interage com o 

ácido hialurónico para formar agregados (Ross & Dyson 2011). 

 As trocas de água entre a cartilagem e o líquido sinovial são feitas de forma livre, sendo 

esta armazenada na matriz extracelular na forma de gel (Ross & Dyson 2011). Este movimento 

da água é essencial para garantir a função de absorção e distribuição de cargas compressivas 

proporcionada pela cartilagem (Ross & Dyson 2011). 

A falta de suprimento vascular, linfático e neural torna esta estrutura única, fazendo com 

que a mesma dependa do líquido sinovial para a nutrir e para a remoção dos seus detritos através 

de processos de difusão (Auer & Stick 2006). Sendo uma estrutura sem inervação, lesões 

restritas à cartilagem serão assintomáticas (Ross & Dyson 2011). 

 A cartilagem pode ser dividida em quatro zonas: a superficial, onde as células são 

alongadas e estão orientadas paralelamente à superfície articular; a zona média, constituída por 

células arredondadas sem organização aparente; a camada profunda, a qual se diferencia por 

conter células arranjadas em colunas perpendiculares à superfície e, por último, células 

encrustadas com cristais de hidroxiapatita são encontradas na zona calcificada (Ross & Dyson 

2011).  

Figura 1- Representação esquemática da organização 
molecular da matriz da cartilagem hialina (adaptado de 
Junqueira et al. 2004). 
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 Segundo resultados obtidos por Olive 

(2010), a cartilagem articular da F3, no seu 

aspeto dorsal, possui uma espessura não 

significativamente maior (P˂0.07) nas 

cavidades glenoides (2.4 ± 0.3 mm) em relação 

ao centro (2.1 ± 0.3 mm). Já no seu aspeto 

palmar, a cartilagem é significativamente mais 

fina (P˂0.001) nas cavidades glenoides (2.5 ± 

0.3 mm) em comparação com o centro (3.1 ± 0.2 

mm). 

 Relativamente à cartilagem da F2, a 

zona palmarocentral tem uma espessura média 

(2.3 ± 0.3 mm) que vai reduzindo 

progressivamente, mas não significativamente (P=0.12), no sentido abaxial (2.0 ± 0.3 mm) e, 

significativamente (P˂0.001), no sentido dorsal (1.7 ± 0.2 mm), com igual espessura nas áreas 

central e abaxial (Olive 2010). No osso navicular, a cartilagem presente em toda a superfície 

articular com a F2 tem a mesma espessura (1.1 ± 0.1 mm). Também podemos encontrar 

cartilagem em todo o seu bordo dorsoproximal e em grande parte da superfície articular distal 

com a F3 (Olive 2010).  

 Outras articulações pertencentes ao membro do cavalo (articulações metacarpofalângica 

e carpais) possuem cartilagens consideravelmente menos espessas que as reportadas na AIFD 

(Olive 2010). 

 

Patogénese 

  A OA é caraterizada por deterioração da cartilagem articular, acompanhada por 

alterações no osso subcondral e tecidos pertencentes à articulação (Schlueter & Orth 2004). 

Numa fase mais avançada existe perda de cartilagem, a qual causa dor, deformação e perda de 

mobilidade e função por parte da articulação (Schlueter & Orth 2004). 

  As lesões cartilagíneas devido a trauma, lesões por impacto, cargas anormais, uso 

excessivo, envelhecimento, imobilização e defeitos na ferração são bastante comuns, levando a 

alterações na composição e estrutura do tecido (Schlueter & Orth 2004). 

  Esta patologia é causada por uma perturbação física dos tecidos devido a um stress 

mecânico (Riggs 2006). A perturbação pode ter origem de duas formas: através dos efeitos 

adversos de cargas anormais numa cartilagem articular saudável ou de cargas normais numa 

cartilagem anormal (Mcllwraith et al. 2012). 

Figura 2- T1 GRE HR RM sagital. A cartilagem da F3 tem 
maior espessura da zona mais palmar e vai perdendo 
espessura no sentido dorsal (adaptado de Olive 2010). 
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  Existem várias vias pelas quais uma cartilagem normal está sujeita a stress anormal: 

através de um trauma cíclico por exercício de alta intensidade; perda de estabilidade por parte 

da articulação; alterações na congruência articular e alterações do osso subcondral (Riggs 2006) 

(Mcllwraith et al. 2012). Estes processos vão levar a um dano físico, tanto a nível celular como 

da matriz (Kidd 2001). 

   A desagregação morfológica da cartilagem articular também pode surgir através de uma 

cartilagem anormal sujeita a stress normal (Mcllwraith et al. 2012). A cartilagem anormal é uma 

consequência de processos como inflamação dos tecidos envolventes (sinovite ou capsulite 

traumática), osteocondrose ou envelhecimento, os quais também vão levar a um dano da matriz 

(Mcllwraith et al. 2012). 

 Os condrócitos têm um papel determinante na reparação da cartilagem (Ross & Dyson 

2011). A resposta a cargas dentro dos limites fisiológicos é positiva, aumentando a síntese de 

proteoglicanos e de colagénio e a resposta ao IGF-1 (Riggs 2006). No entanto, quando as cargas 

ultrapassam os limites fisiológicos, o metabolismo dos condrócitos é prejudicado, podendo 

também levar à sua morte (Riggs 2006). A perda destas células é de grande importância visto 

que a capacidade proliferativa das restantes é deficitária e os aglomerados celulares que se 

formam não acrescentam suficiente poder anabólico à matriz (Riggs 2006). 

  O dano da matriz ocorre através de vários processos. Uma das alterações iniciais mais 

importantes é a perda de agrecano (Ross & Dyson 2011). Esta acontece porque a síntese de 

proteoglicanos por parte dos condrócitos é insuficiente para compensar o aumento da 

degradação que ocorre em caso de OA (Ross & Dyson 2011). A perda de agrecano é 

acompanhada por degradação do colagénio, a qual se manifesta por uma fibrilação da superfície 

(Ross & Dyson 2011). 

  Os processos de sinovite e capsulite têm um papel importante na incidência de OA visto 

que, além de provocarem dor e desconforto na articulação, aumentam a produção de 

mediadores que contribuem para a progressão da patologia, como metaloproteinases de matriz, 

agrecanases, prostaglandinas, radicais livres, IL-1 e TNF-α (Mcllwraith et al. 2012). Estas duas 

citocinas são de elevada importância no processo de OA (Ross & Dyson 2011). O TNF-α é a 

citocina mais abundante em fases agudas de OA, enquanto que a IL-1 tem um papel central nos 

processos patológicos (Mcllwraith et al. 2012). 

  A expressão dos recetores de IL-1 está aumentada nos condrócitos de cartilagem com 

OA (Ross & Dyson 2011), permitindo que esta citocina ative as metaloproteinases de matriz, a 

agrecanase e a protaglandina E2 (Mcllwraith et al. 2012). 

  A prostaglandina E2 vai induzir várias alterações na articulação, como vasodilatação, 

aumento da dor, desmineralização do osso, degradação de proteoglicanos e a inibição da 

síntese dos mesmos (Schlueter & Orth 2004).  



7 
 

A agrecanase é uma proteinase que cliva o agrecano no domínio interglobular, resultando 

em fragmentação do mesmo (Ross & Dyson 2011). Esta é a enzima mais importante na 

degradação de proteoglicanos em casos de OA (Ross & Dyson 2011). 

As metaloproteinases de matriz são consideradas enzimas centrais no processo de OA 

pois são capazes de digerir todas os componentes principais da cartilagem articular (Ross & 

Dyson 2011). Estas proteinases são reguladas pelos seus inibidores (inibidores teciduais das 

metaloproteinases), produzidos por uma grande variedade de células, incluindo condrócitos e 

sinoviócitos (Riggs 2006). Em caso de lesão articular, vai existir uma exaustão dos inibidores 

teciduais das metaloproteinases, aumentado a concentração das metaloproteinases na 

articulação (Riggs 2006). 

Os processos patológicos referidos, tanto individualmente como em conjunto, podem 

levar a lesões da cartilagem articular e, consequentemente, a OA (Riggs 2006). 

 

Biomecânica associada à lesão 

  A cartilagem articular é um tecido capaz de permanecer saudável sob forças dentro de 

limites fisiológicos (Ross & Dyson 2011). Para que tal seja possível, mecanismos como a 

transmissão de forças aos tecidos periarticulares e a colaboração desta estrutura com o osso 

subcondral são utilizados (Ross & Dyson 2011). Em conjunto com a capacidade de deformação 

da cartilagem, estes processos fazem com que a articulação seja capaz de aguentar forças até 

25 kg/cm2 sendo que cargas superiores vão levar a lesões da matriz cartilagínea (Ross & Dyson 

2011). Em casos onde a cartilagem está danificada por patologias existentes, os seus limites 

serão menores (Riggs 2006).  

  A resistência da cartilagem é conseguida através da interação entre o colagénio, o 

agrecano e o líquido extracelular (Ross & Dyson 2011). A capacidade do agrecano absorver 

várias vezes o seu peso em água é restringida pela rede de colagénio, fazendo com que exista 

um equilíbrio entre a pressão interna de intumescimento e as forças de tração das fibras de 

colagénio (Ross & Dyson 2011). Quando sob carga, este equilíbrio é de elevada importância, 

visto que a cartilagem começa por perder rapidamente água da matriz e comprimir o colagénio 

(Ross & Dyson 2011). Seguidamente, água flui através da matriz a uma taxa inferior (Ross & 

Dyson 2011). Na eventualidade de existir uma diminuição de colagénio tipo II no tecido, a força 

de tração do mesmo diminui (Ross & Dyson 2011). Da mesma forma, quando o agrecano está 

em falta, a rigidez compressiva da cartilagem é comprometida e a rede de colagénio fica 

desprotegida contra danos mecânicos (Ross & Dyson 2011). 

 Quando a articulação está sujeita a altas tensões associadas a cargas de impacto, a 

pressão causada na matriz pode exceder a capacidade de restrição da rede de colagénio, 

levando a falhas de tração e a destruição da mesma (Riggs 2006). 
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O facto de a camada superficial da cartilagem possuir fibras paralelas à superfície 

articular confere-lhe maior resistência a deformações laterais (Riggs 2006). No entanto, quando 

existem lesões que ultrapassam esta camada, não existe muita resistência à progressão, onde 

as fibras estão cada vez mais perpendiculares à superfície (Riggs 2006). Em situações onde as 

cargas continuam a atuar na cartilagem comprometida, estas vão levar à progressão da lesão 

de fissuras, para erosões e finalizando na ulceração completa do tecido (Riggs 2006). 

  Algumas superfícies articulares apenas são congruentes quando sujeitas a cargas e, 

nestes casos, a cartilagem tende a ser mais espessa (Ross & Dyson 2011). No entanto, a 

espessura é limitada pelo facto deste tecido ser nutrido por difusão (Ross & Dyson 2011). Assim, 

apenas é capaz de absorver uma pequena parte da energia associada às cargas que a 

articulação está sujeita, dependendo de estruturas, como o osso subcondral, osso esponjoso e 

tecidos moles envolventes, para absorver a restante energia transmitida (Riggs 2006). Esta 

habilidade dos tecidos para absorver energia está, de certo modo, ligada à capacidade de 

deformação dos mesmos (Riggs 2006). Caso a sua composição ou estrutura sejam alteradas, 

esta capacidade também sofre alterações, levando a um aumento da incidência de lesões 

cartilagíneas (Riggs 2006). 

 

História e Sinais Clínicos 

  A OA é clinicamente caraterizada por diferentes níveis de claudicação e, 

consequentemente, dor (Souza 2016). É uma patologia muito dispendiosa visto que leva à perda 

de funcionalidade do membro devido a restrição de movimentos, sendo uma das principais 

causas de antecipação de final da carreira de cavalos, tanto de competição como de passeio 

(Souza 2016). 

Um cavalo afetado por esta patologia a nível da AIFD apresenta uma claudicação que 

progride lentamente ao longo do tempo, a qual pode ser bilateral (Kidd et al. 2001). 

Manifestações clínicas normais passam por dor articular, diminuição da amplitude do 

movimento, efusão articular variável e inflamação (Kidd et al. 2001). A efusão e edema da 

articulação podem levar a fibrose progressiva da cápsula e tecidos periarticulares, contribuindo 

para uma limitação mecânica na amplitude articular (Ross & Dyson 2011) (Carmona & Prades 

2009). 

A utilização de testes de flexão para restringir a localização da lesão a uma região do 

membro do cavalo é habitual na prática clínica (Baxter 2011). É esperada uma resposta positiva 

ao teste de flexão da zona distal do membro em cavalos com OA (Souza 2016). 
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Diagnóstico 

  De forma a localizar a lesão, são utilizados bloqueios anestésicos, tanto regionais como 

intra-articulares, que dessensibilizam a AIFD.   

A anestesia regional tem grande valor diagnóstico por restringir a zona de dor responsável 

pela claudicação a uma área particular no membro do cavalo, permitindo o uso de outros meios 

de diagnóstico de forma mais eficiente e menos dispendiosa (Moyer et al. 2007). O bloqueio 

regional mais distal com capacidade de fornecer analgesia à AIFD é o bloqueio palmar distal 

(Moyer et al. 2007). Este é capaz de dessensibilizar toda a AIFD do membro anterior, assim 

como o aparato navicular (Moyer et al. 2007). Em certos casos, para obter uma dessensibilização 

total da AIFD, é necessário recorrer ao bloqueio anestésico abaxial dos sesamoides proximais 

(Ross & Dyson 2011). 

Os bloqueios intra-articulares são de elevada importância num exame de claudicação e, 

quando devidamente realizados, são capazes de localizar a lesão com precisão (Moyer et al. 

2007). O bloqueio intra-articular da AIFD pode ser efetuado através de dois acessos: o dorsal e 

o lateral (Moyer et al. 2007). Além da anestesia da articulação, este bloqueio também pode 

anestesiar o osso navicular e a sua bursa, assim como ramos dos nervos digitais palmares 

(Moyer et al. 2007). 

  Após localizar a lesão, com o intuito de perceber a causa da claudicação e chegar a um 

diagnóstico, técnicas de diagnóstico por imagem são utilizadas. É comum avaliar a articulação 

através de radiografias devido à facilidade de acesso em clínica de equinos. Outras modalidades 

imagiológicas começam a estar mais facilmente disponíveis para avaliar patologias articulares, 

as quais também são utilizadas para o diagnóstico de OA (Ross & Dyson 2011). 

  Radiografia: O exame radiográfico para examinação da AIFD deve incluir as seguintes 

projeções em apoio: dorsopalmar, lateromedial e obliqua dorsoproximal-palmarodistal (Ross & 

Dyson 2011). Em flexão, as projeções necessárias são: obliqua dorsolateral-palmaromedial e 

obliqua dorsomedial-palmarlateral (Ross & Dyson 2011). Esta técnica de diagnóstico por imagem 

é o meio mais frequentemente utilizado para avaliar alterações estruturais em casos de OA (Ross 

& Dyson 2011), no entanto, existe pouca correlação entre as alterações radiográficas e os sinais 

clínicos (Kidd et al. 2001). A sua utilização está aliada às vantagens que proporciona, como a 

sua disponibilidade, conveniência, relativa segurança, custo e o facto de ser uma técnica não-

invasiva (Ross & Dyson 2011) (Kidd et al 2001). De facto, vários veterinários, depois de 

localizarem a lesão, obtêm radiografias na tentativa de encontrar alterações que suportem o 

diagnóstico de OA (Ross & Dyson 2011). Ainda assim, a técnica de diagnóstico não possui 

sensibilidade suficiente e é de valor limitado no que toca à identificação de lesões focais e em 

estados iniciais (Ross & Dyson 2011). As alterações radiográficas passiveis de serem 

encontradas numa fase inicial são a diminuição do espaço articular, esclerose do osso 
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subcondral (detetado por um aumento da radiopacidade do mesmo), osteofitose e edema dos 

tecidos moles (Kidd et al. 2001) (Ross & Dyson 2011). Com o tempo, são encontrados 

fragmentos osteocondrais e, eventualmente, anquilose da articulação (Ross & Dyson 2011). As 

alterações ósseas, associadas a uma manifestação mais crónica da lesão, são os achados mais 

comuns (Ross & Dyson 2011). Porém, existem várias lesões importantes que não são 

diagnosticadas com o auxílio de radiologia, como é o caso das lesões cartilagíneas (Ross & 

Dyson 2011). Adicionalmente, não é passível de ser realizada uma classificação quantitativa dos 

achados radiográficos por dificuldades em duplicar condições, como posicionamento, grau de 

suporte do peso e técnica radiográfica, de um exame radiográfico para o seguinte (Ross & Dyson 

2011). Não obstante, o exame radiográfico continua a ser vastamente utilizado (Ross & Dyson 

2011). 

Cintigrafia: Em certos casos de OA, a cintigrafia pode fornecer informação útil (Ross & 

Dyson 2011). Enquanto que a radiografia e técnicas semelhantes providenciam detalhe 

anatómico considerável de alterações ósseas em articulações lesionadas, a cintigrafia produz 

informação fisiológica atual do metabolismo ósseo (Ross & Dyson 2011). As grandes 

desvantagens associadas a esta técnica são a falta de resolução e especificidade (visto que o 

osso responde à maioria dos insultos aumentando a remodelação) (Ross & Dyson 2011). Tendo 

em conta a inexistência de um agente específico para cartilagem, a abordagem mais comum na 

OA é a utilização de imagens de fase óssea atrasadas, as quais são obtidas entre 3 a 4 horas 

após a injeção do radiofármaco (Ross & Dyson 2011). Sabe-se que isótopos que procuram osso 

acumulam rapidamente no osso de articulações com OA (Ross & Dyson 2011). A maior 

concentração de radiofármaco situa-se no osso subcondral e em junções osteocondrais de 

osteófitos (Ross & Dyson 2011). Existem estudos que evidenciam a capacidade da cintigrafia 

para diagnosticar doenças articulares que ainda não apresentam anomalias radiográficas (Ross 

& Dyson 2011). No entanto, pode ser incapaz de detetar articulações com OA crónica se a 

remodelação óssea voltar a valores normais (Ross & Dyson 2011). 

Tomografia Computorizada: Em articulações que apresentem OA, algumas alterações 

são facilmente detetadas, como a presença de osteófitos e esclerose subcondral (Olive et al. 

2009). No entanto, a capacidade de diagnosticar lise subcondral e efusão sinovial é reduzida 

(Olive et al. 2009). A maior sensibilidade para reconhecer osteófitos por parte da Tomografia 

Computorizada está, provavelmente, ligada ao facto de esta técnica fornecer uma imagem 

tomográfica da articulação (Olive et al. 2009). A sua capacidade de detetar lesões do forro 

cartilagíneo é nula, tal como é o caso da Radiografia (Olive et al. 2009). 

Artroscopia: A artroscopia é um dos procedimentos mais relevantes no que toca a 

diagnóstico e gestão de patologias articulares (Ross & Dyson 2011). As alterações da cartilagem 

articular são das informações mais importantes obtidas na artroscopia (Ross & Dyson 2011). 
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Assim como a sua avaliação, a astroscopia ainda fornece hipóteses para tratamento deste tecido 

(Ross & Dyson 2011). No entanto, a dificuldade de observação da superfície articular e a 

impossibilidade de aceder a toda a cartilagem na AIFD, tornam o procedimento muito pouco 

utilizado nesta articulação (Ross & Dyson 2011). 

Estudos realizados por Olive et al. (2009) sugerem que a RM é a melhor técnica de 

diagnóstico por imagem, comparativamente com Radiografia e Tomografia Computorizada. Além 

da sua capacidade para avaliar a cartilagem articular, ainda possui elevada capacidade para 

avaliar alterações não cartilagíneas em articulações osteoartríticas (Olive et al. 2009). 

 

Princípios da Ressonância Magnética 

 O fenómeno de RM foi descrito pela primeira vez em 1946 por Bloch e Purcell (Grover et 

al. 2015). A sua aplicabilidade clínica apareceu na medicina humana em 1980, sendo usada pela 

primeira vez em equinos vivos nos finais da década de 1990. Desde então a RM passou a ser 

vastamente utilizada na clínica de equinos, principalmente na investigação de dores associadas 

ao dígito (Murray 2011). 

 Todos os núcleos são constituídos por protões e neutrões (Grover et al. 2015). Os protões 

fazem com que o núcleo possua uma carga elétrica positiva (Murray 2011). Núcleos de número 

atómico ímpar possuem uma propriedade quântica chamada spin, a qual é importante por fazer 

com que estes sejam capazes de gerar um momento magnético (Grover et al. 2015) (Murray 

2011). É este momento magnético que permite a obtenção de sinais de RM (Murray 2011). 

 Os sinais de RM de vários núcleos com número atómico ímpar podem ser detetados, no 

entanto, a quantidade de sinal detetado varia entre eles, sendo que os de hidrogénio (¹H) são 

dos núcleos mais detetáveis (Murray 2011). Este núcleo está presente tanto na água como na 

gordura, componentes muito comuns dos tecidos biológicos, sendo desnecessário acrescentar 

qualquer substância externa (Murray 2011). 

 Os núcleos interagem e alinham-se com um CM estático exterior (B0), que, por sua vez, 

faz com que estes respondam a outro CM variável aplicado perpendicularmente (B1), desde que 

B1 varie a uma frequência de oscilação precisa (frequência de Larmor) (Murray 2011). A 

frequência de Larmor é a frequência na qual os núcleos oscilam em torno do eixo B0, sendo 

específica para cada núcleo (Grover et al. 2015). Assim, de forma a interagir com os núcleos 

pretendidos (¹H), o B1 tem que oscilar nessa mesma frequência, a qual é diretamente 

proporcional à força do CM exterior (Murray 2011). 

 O sinal detetado em RM é conseguido através da excitação de núcleos sujeitos ao B0 

utilizando pulsos de Radiofrequência (RF) criados pelo B1 (Grover et al. 2015). Os núcleos 

sujeitos a um pulso RF vão absorver energia, passando para um estado de excitação, e 

consequentemente, libertar essa mesma energia, voltando novamente ao estado energético 
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inicial. Este fenómeno de libertação de energia é designado por relaxamento (Murray 2011). É a 

energia detetada no relaxamento, através de bobinas específicas, que permitirá a produção de 

uma imagem (Murray 2011). 

 Tempo de relaxamento T1: Quando o paciente é sujeito a um pulso RF perpendicular à 

rede magnética, existe uma fase de excitação, a qual leva ao desalinhamento dos núcleos com 

o B0, passando então a estar momentaneamente alinhados com o B1 (Murray 2011). Esta fase é 

rapidamente ultrapassada, levando a um relaxamento por parte dos núcleos (Grover et al. 2015). 

O tempo necessário para que 63% dos núcleos relaxem designa-se por tempo de relaxamento 

T1 (Grover et al. 2015). O T1 difere consoante o tecido e, tal caraterística, pode ser utilizada para 

a distinção de tecidos em imagens de RM (McKnight 2012). O T1 é maior em água e menor em 

gordura e, aplicando pulsos RF em rápida sucessão, os núcleos da água não têm tempo para 

recuperar, voltar a inclinar 90º e tornar-se detetáveis, enquanto que os núcleos da gordura fazem 

este processo rapidamente, gerando um sinal forte (brilhante) (Murray 2011). 

 Tempo de relaxamento T2: Imediatamente após um pulso RF a 90º, todos os núcleos 

estão a oscilar conjuntamente na mesma direção (Murray 2011). Após o pulso parar, alguns 

núcleos vão oscilar mais rapidamente que outros devido a trocas energéticas entre eles, o que 

vai fazer com que estes percam a sincronia, levando a um relaxamento transversal e, 

consequentemente, a uma perca de sinal (Murray 2011). A constante de tempo na qual existe 

esta perca da magnetização transversa após um pulso RF é chamada de tempo de relaxamento 

T2 (Murray 2011). Caso existam outros motivos para a perda de coerência entre os núcleos 

(como falta de homogeneidade do CM) e estes sejam contabilizados para o tempo de 

relaxamento, este passa a ser chamado tempo de relaxamento T2* (Murray 2011). O tempo de 

relaxamento T2 é muito sensível ao ambiente local, especialmente ao aumento do teor em água 

(fluidos), o que faz com que sequências T2 ponderadas sejam particularmente valiosas (Murray 

2011). 

 Os tecidos ainda possuem outra caraterística que pode ser utilizada para obter imagens 

de RM: a densidade de protões (PD) (McKnight 2012). Neste caso, a imagem é ponderada tendo 

em conta a concentração de 1H do tecido (Murray 2011). 

Os gradientes de campo são uma parte crucial da RM (McKnight 2012). Um gradiente é 

conseguido controlando o CM de forma a que este seja mais forte de um dos lados, fazendo 

assim com que os núcleos localizados desse lado oscilem a uma frequência maior e, à medida 

em que se aproximam do lado contrário, a frequência diminua (Murray 2011). A utilização de 

gradientes de campo lineares nos 3 eixos ortogonais possibilita o controlo da frequência de 

ressonância num volume tridimensional, permitindo localizar a origem do sinal em dimensões 

menores que 1mm (Murray 2011). A capacidade de criar um ambiente magnético único para 

cada voxel (porção de tecido representada num pixel) torna possível descodificar e mapear 
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espacialmente o sinal recebido, permitindo que cada pixel corresponda ao voxel correto 

(Mcknight 2012). 

 As sequências de pulso são das componentes de software mais importantes em RM 

(Mcknight 2012). Têm como principal função fazer a distinção entre tecidos e tal é alcançado 

principalmente através da manipulação do tempo de eco (TE) e do tempo de repetição (TR) 

(Mcknight 2012). O TE consiste no tempo entre o pulso RF inicial e a recolha de dados (Murray 

2011). Por sua vez, o TR é o intervalo entre repetições de sequências de pulso (Murray 2011). 

  Uma sequência ponderada em T1 possui um TE e um TR curtos (água é escura, gordura 

é brilhante) (Mcknight 2012). No caso de uma sequência ponderada em T2, os TE e TR já são 

necessariamente longos (água é brilhante, gordura é intermédia) (Mcknight 2012). Por último, 

uma sequência ponderada em PD, possui um TE curto e um TR longo (água tem um sinal 

intermédio, gordura é brilhante) (Mcknight 2012). 

 Estruturas sólidas, como é o caso do osso cortical, não possuem ¹H suficiente para 

produzir qualquer sinal, por isso aparecem nas imagens de RM a preto (Mcknight 2012). No caso 

de tecidos lesionados, quer sejam traumáticos, inflamatórios, infeciosos ou neoplásicos, 

normalmente têm um acréscimo de fluido, o qual é bem visível em sequências ponderadas em 

T2 (Mcknight 2012). 

 Um conceito importante a ter em conta na obtenção de imagens é o SNR falado 

anteriormente. Quando o SNR é baixo, as imagens obtidas apresentam um aspeto granulado, 

dificultando a visualização detalhada de estruturas (Mcknight 2012). 

 As dimensões da imagem adquirida, designadas por campo de visão (CV), são capazes 

de influenciar a qualidade de imagem (Mcknight 2012). Com um aumento do CV, o SNR 

aumenta, no entanto, a resolução da imagem diminui (Murray 2011). 

 Entre as sequências mais usadas estão a spin-eco e a gradiente-eco (GRE). A 

importância da spin-eco advém do facto de esta ser capaz de compensar algumas falhas na 

homogeneidade do CM (Mcknight 2012). Assim, fornece imagens mais fidedignas para avaliação 

de tecidos moles, assim como menor suscetibilidade a artefactos (Mcknight 2012). Por outro 

lado, a GRE, apesar de ser mais suscetível a artefactos, é melhor para avaliar osso e detetar 

produtos do sangue (Mcknight 2012). 

Outra sequência muito utilizada em RM do aparelho musculoesquelético é a recuperação 

inversa de um T1 curto (STIR) (Mcknight 2012). Nesta sequência, o sinal da gordura é anulado, 

aumentando significativamente o contraste e facilitando a visualização de certas lesões 

(Mcknight 2012). 

 Nas sequências GRE, é importante ter em conta o flip angle, o qual consiste em quanto 

a rede magnética é inclinada pela ação do pulso RF (Mcknight 2012) (Murray 2011). 
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 Ainda se podem diferenciar sequências por recolherem dados em 2 (2D) ou 3 dimensões 

(3D) (Mcknight 2012). Nas sequências 2D, são adquiridas várias fatias, cada uma com espessura 

particular. No caso das sequências 3D, a aquisição é feita através da recolha de um volume de 

dados em simultâneo (Mcknight 2012). Esta técnica possibilita a obtenção de fatias mais finas, 

comparativamente às sequências 2D (Mcknight 2012). 

  

Diferença entre Sistemas de Ressonância Magnética 

  Aparelhos de RM de baixo campo são aqueles em que a força do CM é menor que 1T, 

enquanto que os aparelhos de alto campo possuem forças maiores que 1T (Barret et al. 2017).  

  Os dois tipos de aparelhos apresentam capacidades semelhantes em detetar lesões, no 

entanto cada um tem as suas vantagens e desvantagens (Mair et al. 2005).  

Um aparelho de alto campo, devido ao seu CM mais forte, é capaz de captar imagens 

com um SNR mais elevado, o que aumenta a resolução da mesma, facilitando a identificação de 

lesões pequenas e de baixo contraste (Murray et al. 2009). Este aspeto torna-se de elevada 

importância na avaliação da cartilagem articular. No entanto, estes ímanes são obrigatoriamente 

fechados, o que implica uma anestesia geral para avaliação de qualquer estrutura (Mair et al. 

2005). Adicionalmente, um sistema de alto campo é muitas vezes proibitivo para a prática clínica 

devido ao seu custo, às suas elevadas despesas operacionais, ao seu tamanho e ao eventual 

uso de criogénicos (Mair et al. 2005).  

No caso de aparelhos de baixo campo, apesar de terem um SNR menor, apresentam 

outras caraterísticas bastante interessantes. São mais facilmente usados na prática clínica 

devido aos baixos custos e facilidades de utilização e apresentam a possibilidade de ter formatos 

diferentes, como a configuração em “U”, o que permite um diagnóstico em estação (Mair et al. 

2005). Estes conseguem avaliar todas as estruturas distais ao carpo/tarso, no entanto, para 

zonas proximais ao dígito, o valor diagnóstico é discutível devido a artefactos gerados pelo 

movimento do cavalo em estação (Barret et al. 2017). Por outro lado, o obstáculo criado pela 

menor resolução pode ser lidado através de outras variáveis. A força do gradiente e a sua 

amplitude, o design e a sensibilidade da bobina, a perícia do operador, assim como a cooperação 

do paciente, são fatores de igual importância no que toca a qualidade da imagem (McKnight 

2012). 

A homogeneidade do CM é um fator muito importante visto influenciar os tempos de 

aquisição e o CV (McKnight 2012). Aparelhos de alto campo, desenhados para examinar o corpo 

humano como um todo, são capazes fornecer CV homogéneos de 40cm (McKnight 2012). Já os 

aparelhos de RM de baixo campo em estação apenas são capazes de criar CM homogéneos de 

12 a 14cm (McKnight 2012). 
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Uma das grandes diferenças entre sistemas de alto e baixo campo são o tempo de 

aquisição de imagens (Murray 2011). Este está relacionado com a diferença de força do CM, 

com a homogeneidade do mesmo e com o CV máximo (Murray 2011).  

Na aquisição e interpretação de imagens de RM de baixo campo, é necessária a 

compreensão dos processos de saturação de gordura (Murray 2011). Num sistema de alto 

campo é possível realizar uma sequência de supressão de gordura por seleção de frequência, 

no entanto, devido a uma menor diferença de frequências de ressonância entre água e gordura 

em aparelhos de baixo campo, tal não é possível (Murray 2011). Assim, é necessário utilizar 

sequências de recuperação inversa para o mesmo efeito (Murray 2011). 

Segundo estudos realizados por Murray et al. (2009) em membros de cadáveres de 

cavalos com o intuito de comparar imagens de RM de alto e baixo campo, foi demonstrado que 

a cartilagem articular fornecia uma intensidade de sinal intermédia nos dois tipos de sistemas. 

No entanto, enquanto que no sistema de alto campo foi possível distinguir as superfícies 

articulares proximal e distal em todas as articulações examinadas, no sistema de baixo campo 

apenas foi possível distinguir as duas superfícies nas zonas mais abaxiais das articulações (Fig. 

3) (Murray et al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da maior dificuldade de avaliação da cartilagem articular em sistemas de baixo 

campo (Murray et al. 2009), é uma tarefa possível (Olive 2010). Utilizando a combinação de 

sequências certa, erosões parciais e completas da cartilagem podem ser identificadas com boa 

sensibilidade e precisão (Olive 2010). 

 

  Preparação para o Exame de Ressonância Magnética 

  Antes da aquisição de imagens, existem vários cuidados a ter com a preparação, tanto 

do cavalo como do sistema (Murray 2011). Um dos procedimentos a realizar antes do exame é 

Figura 3- Comparação da cartilagem articular da AIFD em 
visualizações sagitais. Com o sistema de alto campo (a) é possível 
distinguir as duas superfícies articulares. Em sistemas de baixo 
campo é possível distinguir as superfícies abaxialmente (b) mas não 
axialmente (c) (Adaptado de Murray et al. 2009). 
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a remoção da ferradura do membro a ser examinado, assim como do membro contralateral 

(Porter & Werpy 2014). 

  Os exames de RM são indicados quando sabemos a área onde a causa da claudicação 

se localiza e outras técnicas de imagem não permitiram chegar a um diagnóstico (Baxter 2011). 

Então, é possível saber a altura da área de interesse antes de posicionar o paciente, minimizando 

o movimento do íman durante o exame (Murray 2011). 

  Como o exame é feito em estação, deve ser realizada uma sedação para minimizar os 

movimentos do cavalo e para proteger o cavalo e o equipamento de danos (Porter & Werpy 

2014). O objetivo é ter o equino relaxado, com os 4 membros apoiados, sem se inclinar ou 

balançar (Murray 2011). Para tal, coloca-se um cateter IV na veia jugular (Murray 2011) e, em 

seguida, é dada uma pré-medicação, a qual pode consistir em acepromazina, romifidina ou 

detomidina e butorfanol (Murray 2011) (Mair et al. 2005). Durante a RM, o cavalo deve ser 

mantido através de uma infusão contínua de sedativo, sendo que uma infusão de detomidina é 

habitualmente utilizada (Taylor & Clarke 2007). Neste caso, 10-20 mg de detomidina são 

adicionadas a 500mL de cloreto de sódio a 0,9% ou solução de lactato de Ringer e esta é dada 

a uma taxa até 10mL/min, sendo que a taxa de manutenção é 3-4mL/min (Taylor & Clarke 2007) 

(Murray 2011). 

  Com o intuito de melhorar a qualidade da imagem, é imperativo escolher a bobina de RF 

mais pequena que encaixe na região de interesse (Murray 2011).  

  Mesmo com a utilização de sequências insensíveis ao movimento (Ross & Dyson 2011), 

o posicionamento do cavalo é crucial para diminuir a movimentação durante a aquisição de 

imagens e, assim, artefactos de movimento (Murray 2011). Para tal, é necessário ter em atenção 

aumentos da base de sustentação devido à largura do íman (Murray 2011). Uma forma de 

contornar este problema é colocando o membro que não está a ser examinado o mais próximo 

possível do íman (Murray 2011). Também é de elevada importância ter em conta o 

posicionamento dos 4 membros e das costas e pescoço em linha reta (Murray 2011).  

 

 Artefactos Importantes em Ressonância Magnética de Baixo Campo 

  Os artefactos são comuns em imagens de RM (Murray 2011). Estes podem estar 

relacionados com o paciente, técnica de aquisição, natureza da imagiologia por RM ou 

imperfeições no design do sistema de RM (Murray 2011). 

Um dos artefactos mais comuns, especialmente com aparelhos que examinam o cavalo 

em estação, é o artefacto do movimento (Murray 2011). Caso o movimento seja contínuo, o 

resultado será uma imagem com uma névoa generalizada, fenómeno designado por ghosting 

(Porter & Werpy 2014). Quando o movimento é subtil e momentâneo, é possível encontrar uma 

pequena área vazia na imagem, sendo que o resto do estudo não é afetado (Murray 2011). 
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Além do movimento causado pelo cavalo como um todo, o sistema de RM também é 

sensível ao fluxo sanguíneo (McKnight 2012). Quando o sangue passa por uma fatia que está a 

ser adquirida, este movimento leva a um artefacto de fluxo, o qual se carateriza por ghosting ao 

longo da imagem (McKnight 2012). 

  Na avaliação da cartilagem, um dos artefactos mais importantes a ter em conta é o partial 

volume averaging (PVA) (Murray 2011). Este acontece quando o pixel não representa o respetivo 

voxel corretamente (McKnight 2012). Se a estrutura representada no voxel possuir diferentes 

intensidades de sinal, esta vai ser representada no pixel como uma média desses sinais 

(McKnight 2012) (Murray 2011). Este fenómeno torna-se mais problemático quando tentamos 

interpretar imagens de superfícies curvas (McKnight 2012). 

Quando estruturas moleculares organizadas paralelamente, como é o caso das fibras de 

colagénio, estão orientadas perto de um ângulo específico (54,7º ± 10) em relação ao B0, o seu 

sinal aumenta (Murray 2011). Este fenómeno designa-se por magic angle artifact, o qual pode 

ser contrariado através de um bom posicionamento (McKnight 2012). 

Tendo em conta que este meio de diagnóstico usa um íman muito forte para aquisição de 

imagens, quando sujeito a materiais magnéticos, estes vão afetar o CM local, causando espaços 

vazios na imagem (McKnight 2012). Este artefacto tem o nome de efeito de suscetibilidade 

magnética (Porter & Werpy 2014). Apesar deste fenómeno diminuir com a força do CM (Porter 

& Werpy 2014), é necessário ter cuidado a retirar os cravos, de forma a evitar que fragmentos 

influenciem o exame (Murray 2011). A terra alojada na ranilha do cavalo e plasticina azul são 

também capazes de causar este artefacto (Murray 2011). 

Como a frequência de ressonância da água e da gordura são um pouco diferentes, os 

núcleos destes dois tecidos não vão estar sempre na mesma fase (Murray 2011). Em algumas 

sequências ponderadas em T2*, os tecidos vão estar em fases opostas, levando a que os sinais 

emitidos por cada um se cancelem parcialmente (Murray 2011). O resultado final será um sinal 

hipointenso numa zona em que os dois tecidos estejam presentes (Murray 2011). Este artefacto 

é designado por cancelamento água/gordura (Murray 2011). 

 

 Escolha da Sequência 

Com tantas sequências à disposição, assim como parâmetros dentro dessa mesma 

sequência, imagens podem ser obtidas de várias formas (Murray 2011). Um exame normal inclui 

várias sequências de forma a caraterizar o tecido devidamente (McKnight 2012). Para as 

escolher existem orientações, as quais devem ser tidas em conta (Murray 2011). 

As sequências de GRE possuem maior SNR, no entanto, o seu contraste ponderado em 

T2 é menor em relação às sequências spin-eco (Murray 2011). Deve ser utilizada uma sequência 

GRE quando o objetivo é obter uma boa resolução anatómica (visto que o aumento do SNR 
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permite a obtenção de fatias de menores dimensões), quando é necessário manter o tempo de 

aquisição reduzido e para imagens de osso ponderadas em T1, especialmente em RM de baixo 

campo (Murray 2011). 

As imagens ponderadas em T2* obtidas em sequências GRE são muito diferentes das 

imagens ponderadas em T2 das sequências spin-eco ou fast spin-eco (FSE), tanto em origem 

como em caraterísticas (Murray 2011). A diminuição de contraste nas sequências GRE pode 

levar a que patologias passem despercebidas caso o examinador esteja à espera do maior 

contraste encontrado nas outras sequências mencionadas (Murray 2011). 

Em sequências GRE ponderadas em T2*, é bastante comum encontrar o artefacto de 

cancelamento água/gordura, no entanto, estas devem ser utilizadas em regiões que necessitem 

de uma avaliação mais detalhada (Murray 2011). 

A rapidez das sequências vai afetar o SNR e/ou resolução, por isso estas devem ser 

analisadas com maior cuidado (Murray 2011). Por exemplo, numa sequência GRE ponderada 

em T1, a aparência brilhante da cartilagem pode mascarar pequenas regiões ou defeitos 

cartilagíneos (Murray 2011). 

As imagens que mostram melhor ponderação T2 e supressão de gordura são as obtidas 

por sequências spin-eco (Murray 2011). No entanto, o baixo SNR diminui a qualidade da imagem 

e necessita menor resolução espacial e espessura de fatias maior, o que faz com que seja 

necessário muito cuidado a avaliar a origem anatómica do sinal (Murray 2011). 

Sequências spin-eco de T2 longo e FSE são muito mais resistentes ao artefacto de magic 

angle e são essenciais para avaliar estruturas com angulação em relação ao B0 (Murray 2011).  

 Para alguns autores, um protocolo para exame do dígito deve incluir, no mínimo, planos 

sagitais, transversais e dorsais de sequências PD e T2 STIR (Jaskólska et al. 2013). Outros 

definem um bom protocolo para examinar F2 e F3 como um conjunto de T1 GRE 2D, T1 GRE 

3D, T2 FSE e STIR (Jaskólska et al. 2013).  

Para avaliação de cartilagem da AIFD, Olive (2010) utilizou o seguinte protocolo: T1 GRE 

de baixa resolução (LR) 3D sagital; T1 GRE de alta resolução (HR) 3D sagital; T1 GRE HR 3D 

dorsal; PD sagital e T2 FSE sagital. Foram obtidos bom resultados com as sequências T1 GRE 

a identificar erosões parciais e totais da cartilagem (causadas manualmente), mostrando uma 

sensibilidade de 90-100% e uma precisão de 55-90% (Olive 2010). Segundo esses resultados, 

o autor sugeriu a inclusão de sequências T1 GRE dorsais multi-oblíquas ao protocolo (Olive 

2010). 

Além da escolha da sequência a ser utilizada, os parâmetros que constituem a mesma 

também podem ser selecionados (Murray 2011). A tabela seguinte mostra as interações mais 

comuns entre parâmetros: 
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As sequências comerciais são otimizadas para retirar o maior número de fatias em menos 

tempo possível, então, qualquer alteração feita na sequência, provavelmente necessita de outras 

alterações compensatórias (Murray 2011). 

 

Aspeto Tecidular Normal da Cartilagem em Ressonância Magnética 

  Para uma interpretação correta das lesões encontradas é necessário ter um 

conhecimento aprofundado do aspeto do tecido normal, assim como conhecer os achados 

passiveis de existir em cavalos saudáveis (Murray 2011). 

 A avaliação da cartilagem articular requer imagens com boa resolução e qualidade 

(Murray 2011). As técnicas de supressão de gordura melhoram a diferenciação da cartilagem 

articular e, sequências de saturação de gordura, de GRE e de PD com saturação de gordura, 

são particularmente uteis para definir as margens cartilagíneas (Murray 2011). As sequências 

que provam fornecer melhor contraste entre fluido e cartilagem e, por outro lado, osso subcondral 

e cartilagem, são as sequências GRE ponderadas em T1 (Olive 2010). 

 A cartilagem saudável apresenta um sinal intenso, homogéneo, nas sequências 

ponderadas em T1 (Evrard et al. 2019). Já em sequências com ponderação em T2, a cartilagem 

tem uma intensidade baixa a intermédia e consegue ser facilmente diferenciada do osso 

subcondral adjacente, o qual não emite sinal, e do fluído sinovial, o qual apresenta um sinal 

intenso (Murray 2011). 

O aspeto laminar da cartilagem articular é de difícil visualização, podendo ser raramente 

visto em sequências HR (Evrard et al. 2019). 

Parâmetro 

Aumentado 

 

SNR 

 

Resolução 

Tempo de 

aquisição 

Distância coberta 

por fatia 

Nº máximo de 

fatias 

CV ↑ ↓ Sem alteração Sem alteração Sem alteração 

Espessura da 

fatia 

↑ ↓ Sem alteração ↑ Sem alteração 

Separação 

entre fatias 

↑ ↓ Sem alteração ↑ Sem alteração 

Número de 

fatias 

Sem alteração Sem alteração ↑ ↑ Sem alteração 

TR ↑ Sem alteração ↑ Sem alteração ↑ 

TE ↓ ↓ Sem alteração Sem alteração ↓ 

Tamanho da 

matriz 

↓ ↑ ↑ Sem alteração Sem alteração 

Largura de 

banda 

↓ Sem alteração Sem alteração Sem alteração ↑ 

Tabela 1- Interação entre parâmetros (Adaptado de Murray 2011). 
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  Existem certas lesões detetadas em RM e posteriormente confirmadas nos exames 

histopatológicos post-mortem que não produzem sinais clínicos (Murray 2011). Por este motivo, 

devemos ser capazes de as reconhecer quando avaliamos um cavalo utilizando este meio de 

diagnóstico (Murray 2011). Segundo estudos realizados, este tipo de lesões são facilmente 

encontras na AIFD e na F3 (Murray 2011). Por outro lado, a cartilagem articular não é um tecido 

onde estas irregularidades costumem ser encontradas (Murray 2011). 

  A AIFD possui, habitualmente, superfícies corticais suavemente curvadas (Murray 2011). 

A diminuição abrupta de espessura nos aspetos mais palmaroabaxiais da F3 não deve ser 

confundida com erosão da cartilagem (Olive 2010). 

  Uma depressão suave, bem delineada, no aspeto axial do osso cortical da F3, coberta 

por cartilagem espessa, é considerada uma variante normal (Murray 2011).  

  A cartilagem articular possui uma superfície curva, a qual leva a que esta articulação 

esteja sujeita a PVA (Murray 2011). Assim, existem defeitos cartilagíneos focais que vão passar 

despercebidos a menos que estejam associados a alteações no osso subcondral adjacente 

(Murray 2011). 

 

Diagnóstico de Lesões Cartilagíneas em Ressonância Magnética 

  As lesões cartilagíneas podem ser visualizadas em RM como alterações no sinal e/ou 

alterações no contorno (Murray 2011). As patologias da cartilagem articular são normalmente 

associadas a diminuições focais, multifocais, ou difusas da intensidade do sinal detetadas em 

sequências T1 GRE 3D, no entanto, existem outros fenómenos que podem ocorrer (Mcknight & 

Posh 2012). 

  Quando existe uma lesão da cartilagem, o conteúdo de água livre neste tecido aumenta, 

o que leva a um aumento da intensidade do sinal em sequências GRE e FSE ponderadas em 

T2 (Smith et al. 2012). Em sequências ponderadas em T1 este defeito é visto como uma 

diminuição da intensidade do sinal (Smith et al. 2012). 

  A perda de colagénio por parte da cartilagem leva a falhas de sinal focais, enquanto que 

dano da matriz é indicado por um aumento da intensidade do sinal em sequências ponderadas 

em T2 (Murray 2011). 

  Os defeitos superficiais e a fibrilação da cartilagem vão ser indicados por irregularidades 

da superfície na imagem (Murray 2011). Defeitos mais profundos podem ser visualizados como 

irregularidades no contorno superficial da cartilagem, enquanto que fissuras são representadas 

como defeitos lineares ou alterações lineares da intensidade do sinal (Murray 2011). 

Erosões totais da cartilagem são visualizadas como alterações na intensidade do sinal, 

contorno ou espessura do osso subcondral (Murray 2011). 
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Para avaliação de cartilagem, sequências com supressão de gordura podem possuir 

grande valor diagnóstico, visto que melhoram o contraste na própria cartilagem e ajudam a que 

áreas lesionadas de osso subcondral sobressaiam, o que pode indicar lesões na cartilagem 

sobrejacente (Murray 2011).  

A OA da AIFD pode ocorrer individualmente ou associada a patologia do osso navicular 

(Murray 2011). Por este motivo, alterações deste osso podem ser encontradas no exame (Murray 

2011). 

A diminuição do espaço articular pode estar associada a perda de cartilagem, no entanto, 

é necessário cuidado a avaliar este parâmetro quando o exame é realizado em estação (Murray 

2011). 

  Podem ser encontradas lesões do tipo quisto ósseo mal definidas na superfície articular 

da F3 (Murray 2011). Estas lesões, numa fase mais crónica, são caraterizadas por defeitos da 

cartilagem articular e do osso subcondral que se estendem para o osso trabecular (Murray 2011). 

  Na avaliação da AIFD podemos encontrar ossificação de uma ou de ambas cartilagens 

articulares (Murray 2011). A mineralização de cartilagens ossificadas é caraterizada por sinais 

hipointensos em imagens ponderadas em T1 e T2 (Murray 2011). 

  Estudos recentes (Zadelhof et al. 2020) mostram que lesões cartilagíneas com ocorrência 

natural podem ser mais dificilmente detetadas que as criadas manualmente. A sensibilidade e 

especificidade de deteção de lesões de cartilagem na AIFD apresentadas neste estudo foram de 

14% e 92%, respetivamente. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

  Toda a informação relativa aos casos clínicos selecionados para esta dissertação foi 

disponibilizada pelos veterinários da Clinica de San Biagio, Dr. Matteo Toniato e Dr. Ugo 

Carrozzo. 

 O exame de RM foi realizado a 3 cavalos que apresentavam uma claudicação de origem 

localizada no dígito, com o intuito de chegar a um diagnóstico e, posteriormente, fazer um 

tratamento direcionado à patologia encontrada. 

 Os cavalos examinados foram acompanhados por veterinários pertencentes à clínica na 

qual o exame de RM foi realizado (Clinica Equina San Biagio). 

  A sala de RM utilizada nos 3 casos possui as seguintes medidas: 8m (comprimento) x 5m 

(largura) x 3m (altura), cumprindo os requisitos mínimos impostos pelo fabricante. A temperatura 

da sala é mantida a 20 ± 2 ºC. 
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  O sistema de ressonância utilizado foi o Veterinary MRI System EQ2 ® (Hallmarq 

Veterinary Imaging), o qual consiste num íman permanente de baixo campo (0,27T), em forma 

de “U”, com um CV de 17cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Em todos os equinos foi colocado um cateter IV na veia jugular previamente ao início do 

protocolo de sedação. 

  O protocolo de sedação utilizado em todos os casos consistiu no seguinte: 

 Pré-medicação: 

• Acepromazina na dose de 0,03mg/kg IV (esperar 20 min.) 

• Detomidina na dose de 0,01mg/kg IV (esperar 5 min.) 

• Morfina na dose de 0,16mg/kg diluída em 15ml de água estéril 

(administração lenta) 

Manutenção: 

• 20mg de detomidina diluída em 1L de Lactato de Ringer administrado até 

surtir efeito, a uma taxa máxima de 10mL/min.  

 

O protocolo utilizado para a examinação do dígito em todos os casos foi o seguinte: 

  

As sequências utilizadas para diagnosticar os defeitos cartilagíneos foram as T1 GRE 3D HR, as 

quais possuíam as seguintes caraterísticas: 

• CV 180 x 180 mm 

• TR 24.0 ms; TE 8.0 ms; Flip angle 45° 

• Resolução 0.94 x 0.94 x 2.00 mm 

• Tempo de aquisição 3’ 48’ 

 T1 GRE 3D T1 GRE 3D HR T2* GRE 3D T2 FSE HR STIR FSE 

Sagital X X X  X 

Frontal  X X X X 

Transversal  X  X X 

Oblíquo X   X  

Figura 4- Veterinary MRI System EQ2 ® (retirado 

de https://hallmarq.net/standing-mri/). 
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CASOS CLÍNICOS 

 

Caso Clínico Número 1: 

  Caraterização do paciente:  Castrado, 9 anos, BWP, saltos de obstáculos 

 

  Caraterização da Claudicação: Claudicação leve a moderada (2/5) do membro anterior 

direito, com agravamento no círculo para a esquerda em piso duro. 

   

  História Clínica: 

  O cavalo apresentava uma claudicação moderadamente responsiva ao bloqueio 

anestésico palmar distal, sendo que o bloqueio abaxial era 100% positivo. 

  Foi realizada uma ecografia ao membro afetado, a qual não demonstrou achados 

significativos. 

  O exame radiográfico executado teve resultados inconclusivos (Figura 1- Anexo). 

  O cavalo foi tratado com uma injeção intra-articular na AIFD de 4mg de betametasona 

juntamente com ácido hialurónico de elevado peso molecular, o qual resultou numa melhoria 

transitória com a duração de 1 mês. 

  Após a ineficácia do tratamento, prosseguiu-se para RM das regiões do dígito, quartela e 

boleto. 

Após a RM, foi realizado um bloqueio intra-articular da AIFD, o qual foi 100% positivo. 

 

  Interpretação das imagens obtidas: 

  Remodelação óssea do bordo distal do osso navicular desprezível, sem aumento da 

intensidade de sinal significante, em sequências GRE ponderadas em T1 3D HR, FSE 

ponderadas em STIR. 

  Leve a moderado aumento da intensidade do sinal no aspeto dorsal da F3 em sequências 

FSE ponderadas em STIR. 

  Nas sequências GRE ponderadas em T1 3D HR foi encontrada uma área focal (6 x 3mm) 

de sinal hipointenso no aspeto medial da superfície articular da F3 (Figura 2- Anexo) 

 

  Diagnóstico: 

  O cavalo apresenta um grau leve a moderado de OA em fase inicial, com lesão focal, de 

espessura total, da cartilagem hialina no aspeto medial superfície articular da F3. 
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Tratamento: 

  O tratamento consistiu numa injeção intra-articular única na AIFD de células estaminais 

de origem mesenquimatosa e diferenciação condrogénica, juntamente com plasma rico em 

plaquetas (Articell Forte ®). Esta injeção foi realizada em fevereiro de 2019. 

  Foram aplicadas ferraduras terapêuticas do modelo Asymetrix ® (JMD) com o ramo 

estreito do lado da lesão (medial). 

  Posteriormente o cavalo fez o seguinte plano de recuperação: 3 semanas de descanso 

em boxe e andar à mão 15 minutos BID; 3 semanas de descanso em boxe e andar montado 

durante 30 minutos SID e 4 semanas de um programa ascendente de passo e trote alternados 

(este exercício tinha a duração de 30 minutos por dia, 6 vezes por semana). 

 

  Seguimento: 

  Passados 100 dias do diagnóstico, foi realizado um novo exame de RM, o qual não 

apresentava a lesão anteriormente descrita (Figura 3- Anexo). 

  O cavalo voltou ao nível de competição no qual estava a saltar previamente ao 

aparecimento da claudicação e, em janeiro de 2020, continuava a competir no nível expectável. 

 

 

Caso Clínico número 2: 

  Caraterização do paciente:  Castrado, 6 anos, Sela Italiana, saltos de obstáculos 

 

  Caraterização da Claudicação: Claudicação aguda de início súbito, de grau 3/5, do 

membro anterior esquerdo, com agravamento no círculo para a direita (agosto de 2018). 

 

  História Clínica: 

  Este animal apresentava uma distensão da AIFD e resposta positiva à flexão distal do 

membro anterior esquerdo. 

  O bloqueio anestésico palmar distal era parcialmente positivo, enquanto que o bloqueio 

anestésico abaxial era 100% positivo. 

  Foram realizados exames radiográficos (Figura 4- Anexo) e ecográficos, sendo que os 

resultados obtidos em ambos mostraram ser inconclusivos. 

  O veterinário que assistiu o caso numa fase inicial infiltrou a AIFD com corticosteroides 

(molécula desconhecida) 3 vezes, com 3 semanas de intervalo entre cada um dos tratamentos. 

As melhorias observadas foram reduzidas e com pouca duração. 

  Em janeiro de 2019, o cavalo deu entrada na Clinica Equina San Biagio para realizar um 

exame de RM nos dígitos dos membros anterior esquerdo (afetado) e anterior direito (para 
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comparação). Nesta altura, o cavalo ainda apresentava uma claudicação de grau 2/5 do membro 

anterior esquerdo. 

  Após a RM foi realizado um bloqueio anestésico intra-articular da AIFD, o qual foi 100% 

positivo nos primeiros 5 minutos. Foi também retirada uma amostra de líquido sinovial, não 

apresentando alterações. 

 

  Interpretação das imagens obtidas:  

  Foi encontrada uma área focal (9 x 8mm) de sinal hipointenso no aspeto medial da 

superfície articular da F3 do membro anterior esquerdo (Figura 5- Anexo). 

 

  Diagnóstico: 

  O cavalo apresenta OA da AIFD em fase inicial, de grau moderado a severo, associado 

a sinovite, com uma lesão cartilagínea de espessura completa, no aspeto medial da superfície 

articular da F3. 

 

  Tratamento: 

  Em janeiro de 2019, o tratamento consistiu em 5mg (1mL) de Estanozolol (Sungate ®, 

ACME) intra-articular na AIFD. Ocorreu uma distensão articular nas primeiras 8 horas pós-

injeção. 

  Após o tratamento inicial, foi realizada, em março de 2019, uma injeção intra-articular 

única na AIFD de células estaminais de origem mesenquimatosa e diferenciação condrogénica, 

juntamente com plasma rico em plaquetas (Articell Forte ®). 

Foi aplicada uma ferração terapêutica, a qual consistiu em ferraduras do modelo 

Asymetrix ® (JMD) com o ramo estreito do lado da lesão (medial) numa fase inicial, sendo 

alteradas durante o plano de recuperação para ferraduras do modelo Arthropatix ® (JMD). 

  O plano de recuperação realizado neste cavalo foi o seguinte: 6 semanas de descanso 

em boxe juntamente com passeios à mão durante 15 minutos BID; em seguida foram realizadas 

4 semanas de descanso em boxe acompanhadas de 30 minutos de passo montado SID; 

finalmente, as últimas 4 semanas consistiram num programa ascendente de passo e trote 

alternados (este exercício tinha a duração de 30 minutos por dia, 6 vezes por semana). 

 

  Seguimento: 

  A melhoria clínica foi progressiva, e verificada mensalmente. Em setembro de 2019 o 

cavalo apresentava-se clinicamente saudável, tendo sido realizado um novo exame de RM. As 

alterações apresentadas anteriormente não estavam presentes neste exame (Figura 6- Anexo). 
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Caso Clínico número 3: 

  Caraterização do paciente: Castrado, 7 anos de idade, BWP, saltos de obstáculos 

 

  Caraterização da Claudicação: Claudicação de grau 2/5 do membro anterior direito, 

com agravamento no círculo para a direita em piso duro. 

 

  História Clínica: 

 O equino em questão apresentava uma claudicação com resposta parcial ao bloqueio 

anestésico palmar distal (aproximadamente 40%). Já o bloqueio abaxial tinha uma resposta 

100% positiva. 

 Foram realizados exames radiográficos, os quais não apresentavam resultados 

conclusivos. A ecografia também apresentou resultados inconclusivos. 

 O cavalo foi inicialmente tratado com uma injeção intra-articular na AIFD de ácido 

hialurónico de elevado peso molecular juntamente com 4mg de betametasona. Este tratamento 

resultou numa melhoria transitória da claudicação (menos de 1 mês). 

 Foi realizado um exame de RM ao dígito do membro anterior direito em novembro de 

2019. 

 Após o exame de RM foi realizado um bloqueio anestésico intra-articular da AIFD, o qual 

se revelou 100% positivo. 

 

 Interpretação das imagens obtidas: 

 Foi identificado um ligeiro aumento da intensidade do sinal na superfície flexora do osso 

navicular, na interface entre a fibrocartilagem flexora e a margem dorsal do TFDP. 

 O terço palmar do ligamento colateral lateral da AIFD apresenta uma espessura 

aumentada, margens mal definidas e é caraterizado por um aumento da intensidade do sinal em 

todas as sequências, especialmente na FSE ponderada em T2 e na FSE ponderada em STIR. 

 O aspeto abaxial lateral da cartilagem da superfície articular da F3 apresenta uma área 

focal com redução da intensidade do sinal na sequência GRE ponderada em T1 3D HR (Figura 

7- Anexo). 

 Ainda foi encontrado um grau moderado de distensão nos recessos articulares da AIFD. 

 

  

Diagnóstico: 

 O cavalo apresentava OA da AIFD, com uma lesão focal, de espessura total, da 

cartilagem hialina no aspeto lateral da superfície articular da F3. 
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Também apresentava desmopatia do ligamento colateral lateral da AIFD. 

Por último, também apresentava uma ligeira alteração da fibrocartilagem flexora do osso 

navicular. 

 

Tratamento: 

Após a RM foi realizada uma injeção intra-articular única na AIFD de células estaminais 

de origem mesenquimatosa e diferenciação condrogénica, juntamente com plasma rico em 

plaquetas (Articell Forte ®). 

Também foi feito utilizado ultrassom de baixa frequência para tratar o ligamento colateral 

lateral afetado. 

O tratamento incluiu uma ferração terapêutica, a qual consistiu em ferraduras do modelo 

Arthropatix ® (JMD). 

O plano de recuperação foi realizado da seguinte forma: 3 semanas de descanso em 

boxe aliado a passeios à mão durante 15 minutos BID e, em seguida, 3 semanas de trabalho 

montado leve. 

 

Seguimento: 

Em abril de 2020 foi realizado um novo exame de RM com o intuito de perceber a 

progressão das lesões. O cavalo, na data do exame, apresentava-se saudável, sem claudicação 

aparente. 

 As alterações encontradas na cartilagem articular da F3 não foram identificadas (Figura 

8- Anexo), no entanto, a lesão do ligamento colateral lateral da AIFD continuava visível. 

 

 

DISCUSSÃO 

Os casos apresentados mostram que, em fases iniciais de OA da AIFD, exames 

imagiológicos como radiografia e ecografia não possuem valor diagnóstico significativo. Assim, 

torna-se importante o uso da RM para distinguir OA de outras patologias do dígito, assim como 

para identificar lesões cartilagíneas, permitindo, deste modo, um prognóstico mais assertivo.  

  Os sistemas de alto campo são capazes de fornecer maior SNR, o que resulta numa 

maior resolução da imagem (Murray et al. 2009). Também são capazes de aumentar o CV devido 

à sua homogeneidade, levando a uma diminuição do tempo de aquisição (McKnight 2012) 

(Murray 2011). No entanto, como mostrado nos casos clínicos apresentados, os sistemas de 

baixo campo também possuem valor diagnóstico. Esta capacidade deve-se a vários fatores: a 

amplitude e força do gradiente, o design apropriado e sensibilidade da bobina utilizada, as 
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competências do operador, o posicionamento e a cooperação por parte do paciente e escolha 

das sequências (McKnight et al. 2012). Adicionalmente, a utilização de um CM de baixo campo 

previne o efeito de suscetibilidade (Murray 2011). 

  O facto do aparelho utilizado realizar o exame de RM com os cavalos em estação permite 

que os pacientes não sejam submetidos a uma anestesia geral, o que se torna vantajoso pelas 

complicações associadas a uma anestesia geral em equinos (Taylor & Clarke 2007). 

 Como descrito na bibliografia, a utilização de sequências T1 GRE em cortes dorsais e 

sagitais permitem a identificação de erosões totais da cartilagem articular da AIFD em sistemas 

baixo campo (Olive 2010). Os resultados obtidos nos casos clínicos utilizados estão de acordo 

esta informação. O mesmo estudo aconselha a adição de cortes dorsais multi-oblíquos ao 

protocolo (Olive 2010), o que não foi feito. A utilização desses cortes poderia, no futuro, auxiliar 

na identificação de lesões cartilagíneas (Olive 2010). 

Em sequências T1 GRE 3D, a cartilagem apresenta um sinal homogéneo de elevada 

intensidade, o qual contrasta com a ausência de sinal por parte do osso subcondral. As lesões 

cartilagíneas são, habitualmente, representadas por interrupções no sinal de elevada intensidade 

caraterístico deste tecido, as quais se estendem até ao osso subcondral. 

  A utilização das sequências T1 GRE 3D HR, as quais tinham uma resolução de 0,94 x 

0,94 x 2.0 mm, permite minimizar o artefacto de PVA e melhora o contraste entre a cartilagem 

articular e o osso subcondral (McKnight 2012). 

  Apesar de ser possível o diagnóstico de lesões de cartilagem na AIFD com este sistema, 

a sensibilidade reportada em estudos recentes (14%) sugere que muitas articulações lesionadas 

podem não apresentar alterações no exame de RM (Zadelhof et al. 2020). 

  Os casos clínicos 1 e 2 apresentavam uma claudicação que piorava no círculo a trote 

para a mão contrária ao membro afetado, enquanto que o caso clínico número 3 piorava no 

círculo ipsilateral ao membro afetado. Esta diferença pode estar associada à desmopatia do 

ligamento colateral da AIFD observada neste cavalo, a qual leva a uma claudicação 

significativamente pior no círculo a trote em piso duro comparativamente a linhas retas (Ross & 

Dyson 2011). O ligamento colateral lateral sofre maior tensão quando sujeito a um deslize medial 

e uma rotação lateral da F3, movimentos predispostos pelo movimento em círculo para o lado 

da lesão (Ross & Dyson 2011).  

  Em todos os casos foram realizados bloqueios anestésicos regionais antes do exame de 

RM, com o intuito de localizar a lesão, e bloqueios intra-articulares após o exame. Esta 

metodologia é utilizada de forma a confirmar o papel da lesão intra-articular, identificada no 

exame de RM, na claudicação observada. 

  Antes do exame de RM, todos os equinos foram tratados com corticosteroides, o que 

pode ser explicado pelo custo do exame de RM. Numa primeira instância, a lesão foi localizada 
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na região do dígito e, mesmo sem achados significativos nos exames imagiológicos realizados, 

o proprietário pode preferir o tratamento em relação ao diagnóstico por exame de RM devido à 

diferença de custos e ao facto de existir a possibilidade de o cavalo melhorar sem este gasto 

adicional. A utilização de betametasona nos casos clínicos 1 e 3 é justificada por não causar 

efeitos adversos na cartilagem articular e pelo seu poder anti-inflamatório imediato, enquanto 

que o ácido hialurónico fornece uma eficácia a longo prazo em articulações osteoartríticas 

(Mcllwraith et al. 2012).  

  O paciente do caso clínico número 2 foi tratado com 5mg (1mL) de estanozolol (Sungate 

®, ACME) intra-articular na AIFD. O facto desta terapia ter sido escolhida em primeiro lugar deve-

se ao seu custo reduzido, a estar prontamente disponível e à sua atividade condroprotetora e 

anti-inflamatória (Martins et al. 2018). No entanto, estudos realizados in vitro não suportam a 

existência de um efeito anabólico do estanozolol na cartilagem (Martins et al. 2018), o que 

justifica a necessidade de realizar o segundo tratamento. 

A distensão articular ocorrida após a injeção de Sungate ® (ACME) pode ser explicada 

pela dose utilizada. No site do fabricante, a dose indicada para a AIFD é de 1-2,5mg, tendo sido 

usada uma dose de 5mg, indicada para articulações de maiores dimensões. Está também 

proposto que um dos efeitos secundários à utilização de uma dose excessiva pode ser a 

distensão observada. 

Foi utilizada uma terapia de ultrassom de baixa frequência para tratar o ligamento 

colateral lateral da AIFD afetado no caso clínico número 3. A sua utilização está associada ao 

facto de ser um tratamento não invasivo e tolerado pelo animal sem a necessidade de sedação 

(Carrozzo et al. 2019). O tratamento com ultrassom de baixa frequência leva a uma ativação 

direta de processos de reparação através de cavitação, ao aumento da autofagia nos tecidos 

alvo, à revascularização de processos patológicos crónicos, assim como drenagem de edema 

(Carrozzo et al 2019). 

Os 3 casos clínicos apresentados foram sujeitos a uma ferração terapêutica, a qual foi 

diferente em todos os casos. O primeiro caso clínico foi ferrado com modelo Asymetrix ® (JMD) 

com o ramo estreito do lado da lesão, a qual também foi utilizada numa fase inicial do segundo 

caso. Esta ferração é utilizada para reequilibrar o dígito e as suas articulações em caso de 

sobrecarga medial ou lateral. Está indicada para lesões do osso subcondral (com o ramo estreito 

do lado da lesão), as quais não foram identificadas no exame. No entanto, a utilização destas 

ferraduras pode impedir a progressão da patologia, não sobrecarregando o osso subcondral por 

falta de cartilagem. Adicionalmente, esta diminuição das forças compressivas pode beneficiar a 

regeneração da cartilagem articular. A sua utilização no último caso seria prejudicial visto que, 

apesar desta ferradura estar indicada para a desmopatia dos ligamentos colaterais, o ramo 

estreito, neste caso, deveria estar do lado contrário ao ligamento afetado. Como as duas lesões 
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são do mesmo lado, seria impossível alcançar uma ferração benéfica para as duas patologias 

com estas ferraduras. 

A utilização de ferraduras do modelo Arthropatix ® (JMD) no caso clínico número 3 deve-

se à sua capacidade de reduzir stress na AIFD, assim como reduzir o movimento colateral e 

rotacional, diminuindo assim o stress nos ligamentos colaterais. 

No segundo caso clínico, existiu uma alteração da ferração durante o programa de 

recuperação, passando do modelo Asymetrix ® (JMD) para o modelo Arthropatix ® (JMD). A 

meu ver, ambas as ferraduras beneficiam um cavalo com OA, sendo que o modelo Arthropatix 

® (JMD) parece ser o mais indicado para esta patologia, o que pode ser uma possível justificação 

para esta alteração. 

 Um dos tratamentos utilizados, o qual consistia em células estaminais de origem 

mesenquimatosa e diferenciação condrogénica juntamente com plasma rico em plaquetas 

(Articell Forte ®), aparenta ser um tratamento promissor para fases iniciais de OA. 

  A realização de um exame de RM após o tratamento fornece informação útil em relação 

aos resultados obtidos, quando associada a uma avaliação clínica. 

 

 

CONCLUSÃO 

  O diagnóstico através do exame de RM tem assumido um papel de relevo na medicina 

de equinos. A sua capacidade de diagnosticar várias patologias no membro distal, assim como 

aprofundar o conhecimento sobre as mesmas, é indispensável na clínica atual e no futuro. 

  O estágio, assim como a presente dissertação, contribuíram de forma inequívoca para 

melhorar e enriquecer os meus conhecimentos em relação a este meio de diagnóstico por 

imagem, os quais são fundamentais para potenciar o meu futuro profissional. 

  Existem, contudo, desafios na utilização deste método, como o investimento necessário 

por parte dos veterinários para serem capazes de fornecer este serviço e, por outro lado, o custo 

do exame para o proprietário. A empresa Hallmarq Veterinary Imaging tem sido capaz de 

contornar a barreira do investimento inicial através de contratos de arrendamento, no entanto, o 

custo para o proprietário continua elevado. 

  Em suma, acredito que a RM é um meio de diagnóstico essencial, capaz de trazer vários 

benefícios, muitos dos quais ainda estão por explorar. 
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Figura 2- Caso Clínico número 1: Sequência T1 GRE 3D HR com lesão focal na cartilagem da 
superfície articular da F3. (a) sagital (focada na lesão); (b) frontal (focada na lesão); (c) sagital 
e (d) frontal (Cedido por Dr Matteo Toniato). 

(a) (b) 

(c) 
(d) 

Figura 1- Caso Clínico número 1: Radiografias do membro anterior direito (a) lateromedial e 
(b) dorsopalmar (Cedido por Dr Matteo Toniato). 

(a) (b) 
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Figura 4- Caso Clínico número 2: Radiografias do membro anterior esquerdo (a) lateromedial; (b) dorsopalmar 

e (c) obliqua dorsoproximal-palmarodistal (Cedido por Dr Matteo Toniato). 

(a) (b) (c) 

(a) (b) 

Figura 3- Caso Clínico número 1: Seguimento: Sequência T1 GRE 3D HR (a) sagital (focada na 
lesão) e (b) frontal (focada na lesão) (Cedido por Dr Matteo Toniato). 
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(a) (b) 

Figura 5- Caso Clínico número 2: Sequência T1 GRE 3D HR com lesão focal na cartilagem 
da superfície articular da F3 (a) frontal; (b) transversal; (c) sagital (focada na lesão); (d) 
frontal (focada na lesão); (e) sagital e (f) transversal (focada na lesão) (Cedido por Dr 
Matteo Toniato). 

(c) (d) 

(e) (f) 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 6- Caso Clínico número 2: Sequimento: Sequência T1 GRE 3D HR (a) frontal; (b) 
frontal (focada na lesão); (c) sagital e (d) sagital (focada na lesão) (Cedido por Dr Matteo 
Toniato). 
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(a) (b) 

Figura 7- Caso Clínico número 3: Sequência T1 GRE 3D HR com lesão focal na 
cartilagem da superfície articular da F3 (a) frontal e (b) frontal (focada na lesão) (Cedido 
por Dr Matteo Toniato). 

(a) (b) 

Figura 8- Caso Clínico número 3: Seguimento: Sequência T1 GRE 3D HR (a) frontal e (b) 
frontal (focada na lesão) (Cedido por Dr Matteo Toniato). 


