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RESUMO
Este relatório de estágio surgiu no âmbito da conclusão do Mestrado Integrado em
Medicina Veterinária após estágio curricular em Medicina e Cirurgia de Equinos realizado
no Hospital Veterinário Escolar de Equinos - ULHT.
Durante 16 semanas tive a oportunidade de integrar a equipa deste hospital tendo
presenciado diferentes casos clínicos e sua respetiva resolução, tanto em regime
hospitalar como em regime de ambulatório, tendo-me permitido melhorar o raciocínio
clínico e autonomia para realização de certos procedimentos que com certeza serão uma
mais valia para o futuro.
A escolha deste tema surgiu devido á complexidade que o mesmo apresenta e á
elevada incidência de lesões no ligamento suspensor dos membros posteriores
especialmente em cavalos de dressage, sendo esta uma modalidade de interesse
pessoal, e assim a vontade de perceber um pouco mais sobre um problema tão
frequentemente subdiagnosticado.
Ao longo desta dissertação, é feita uma revisão bibliográfica com ênfase nos
aspetos mais importantes para um correto diagnóstico e tratamento desta patologia
sendo esta ainda complementada com dois casos clínicos que me despertaram interesse
pelos sinais clínicos, achados imagiológicos ao nível do ligamento suspensor e eficácia
do tratamento instituído.
PALAVRAS-CHAVE: Desmite; Proximal; Ligamento; Suspensor
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CASUÍSTICA
Tabela 1. Casuística observada desde 4 de Janeiro a 26 de Abril

Sistemas

Musculosquelético

Digestivo

Patologias

Número de Casos

Desmite ligamento
suspensor do boleto

11

Sobrecana

1

Lesão osso subcondral

1

Tenossinovite

1

Esparvão ósseo

7

Tendinite TFDS

3

Osteoartrite

8

Desmite ligamento
sesamóideu oblíquo

2

Disfunção sacroilíaca

6

Lombalgia

4

Osteocondrite Dissecante

2

Sobremão

3

Sobrepé

1

Kissing spines

2

Tendinite TFDP

1

Síndrome navicular

1

Inflamação ranilha

1

Laminite

2

Cólica - Deslocamento
colon á direita

1

Neoplasia pilórica

1

Pólipos gástricos

1

Úlceras gástricas

3

Laceração retal

1

IBD

1

Insuficiência hepática

1
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Sistemas

Patologias

Número de Casos

Cólica - Impactação

1

Shivers

1

Arestins

1

Codilheira

1

Urticária

1

Politraumatismo

1

Abcesso labial

1

Tromboflebite

1

Púrpura hemorrágica

1

Parto distócico

1

Criptorquidismo

1

Quistos uterinos

1

Onfaloflebite

1

Valgus

1

Varus

1

Peritonite

1

Síndrome mau-ajustamento
neonatal

2

Deformidade flexora TFDS

1

Prolapso retal

1

Falha de transferência
passiva

1

Artrite séptica

1

Papilomatose

1

Malformação dentária

1

Melanoma

2

Neurológico

Dermatológico

Cardiovascular

Reprodutivo

Neonatologia

Outros

92

Total:
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Tabela 2. Procedimentos assistidos/realizados desde 4 de Janeiro a 26 de Abril

Sistemas

Musculosquelético

Digestivo

Respiratório

Imagiologia

Anestesia

Procedimentos

Número de Casos

Exames ato-compra

5

Tratamento tecidos moles

10

Tratamento intra-articular

>20

Tratamento com PRP`s

6

Exame locomotor

>20

Equimoves

5

Citologia líquido sinovial

3

Lavagem articular

2

Entubação nasogástrica

3

Cirurgia de cólica

1

Palpação transretal

11

Biópsia gástrica

6

Abdominocentese

1

Entubação endotraqueal

3

Termografia

7

Radiografia

>20

Ecografia aparelho
músculosquelético

>20

Ecografia abdominal

13

Ecografia transretal

8

Gastroscopia

6

Laringoscopia

5

Tomografia computorizada

6

Endoscopia retal

1

Histeroscopia

1

Artroscopia

1

Anestesia Geral

4

Sedação

>20

Bloqueios perineurais

>20

vii

Sistemas

Reprodução / Obstetrícia /
Neonatologia

Outros

Procedimentos

Número de Casos

Bloqueis intra-articulares

2

Orquiectomia

2

Extração feto

1

Lavagem uterina

4

Biópsia uterina

1

Inseminação artificial

2

Citologia uterina

2

Zaragatoa uterina

1

Colocação de cateter
venoso periférico

13

Recolha de sangue

>20

Administração de fármacos

>20

Exame físico geral

>20

Tratamento de ferida

14

Vacinação

13

Análises sanguíneas

>20

Necropsia

2

Algaliação

2

Inspeção veterinária
concurso FEI

2

Transfusão sanguínea

2

Remoção de abcesso

1
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Figura 1. Distribuição dos casos observados durante o período de estágio
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Figura 2. Distribuição dos procedimentos assistidos/realizados durante o período de estágio
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LISTA DE ABREVIATURAS
LS - Ligamento suspensor
SP - Sesamóides proximais
MP’s - Membros posteriores
MTII - Segundo metatarso
MTIII - Terceiro metatarso
MTIV - Quarto metatarso
TMT - Tarsometatársica
cm - Centímetros
LATFDP - Ligamento acessório do tendão flexor digital profundo
TFDP - Tendão flexor digital profundo
TFDS - Tendão flexor digital superficial
MA’s - Membros anteriores
MV - Médico veterinário
MTF - Metatarsofalângica
MCF - Metacarpofalângica
MPV - Movimento pélvico vertical
MRP - Movimento rotação pélvica
DPLS - Desmite proximal do ligamento suspensor
SC - Síndrome compartimental
RPNPL - Ramo profundo do nervo plantar lateral
mL - Mililitros
RM - Ressonância magnética
PPID - Pituitary pars intermedia dysfunction
PG - Proteoglicanos
DDLS - Desmite degenerativa do ligamento suspensor
AINE’s - Anti-inflamatórios não esteróides
GAGPS - Glicosaminoglicanos polissulfatados
PRP’s - Plasma rico em plaquetas
MSC’s - Células mesenquimatosas
BM-MSC’s - Células mesenquimatosas derivadas de aspirados medulares
A-MSC’s - Células mesenquimatosas derivadas de adipócitos
TGFβ-1 - Transforming grow factor β-1
MPD - Membro posterior direito
MAD - Membro anterior direito
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I.

INTRODUÇÃO
Lesões ligamentares são patologias que comprometem seriamente a carreira

desportiva de vários cavalos e levam a redução de performance sendo uma das maiores
causas de claudicação e reforma antecipada de animais em todas as disciplinas. Entre
estas, as lesões a nível da inserção proximal do ligamento suspensor (LS) acarretam
cerca de 46% de todas as lesões a nível das extremidades distais destes animais [1,2].
O diagnóstico e avaliação imagiológica de alterações a este nível são desafiantes
maioritariamente devido à complexa anatomia da região do tarso e metatarso e
patologias concomitantes que possam estar presentes. Tudo isto encaminha-nos para a
conclusão de que a ocorrência desta patologia nos membros posteriores (MP’s) é
subdiagnosticada [1].
Para diagnosticar corretamente lesões a nível do aparelho suspensor, uma
combinação de anestesia local e exames complementares como radiografia, ecografia,
cintigrafia e recentemente a ressonância magnética e sua interpretação cuidadosa são
necessários de maneira a determinar a relevância clínica dos achados [3-6].
O prognóstico é mais reservado nos MP’s comparativamente ao MA’s devido
essencialmente à dificuldade do reconhecimento da claudicação e consequentemente ao
diagnóstico mais tardio. Alterações conformacionais como hiperextensão do tarso e
boleto, maneio e métodos de treino, nível de ensino e performance, piso dos picadeiros,
qualidade da ferração e o próprio encaixe do arreio são tudo fatores que podem
predisponer à patologia e por isso a sua prevenção e identificação prematura são fatores
chave no sucesso de tratamento e bem-estar do cavalo [6-8].
Lesões no LS nos cavalos de desporto podem ser frustrantes quer para o
proprietário quer para o médico veterinário (MV) muito devido ao longo tempo de
recuperação mas também à persistência ou recorrência da claudicação e á necessidade
do MV ter um conhecimento das diferentes disciplinas de maneira a compreender o que é
exigido ao paciente consoante a disciplina a que este se destina e assim idealizar um
prognóstico realista [3,4,9].
O objetivo deste trabalho passa por desmistificar a complexidade da inserção
proximal do LS e sua região anatómica com recurso a uma revisão bibliográfica atual com
foco em todo o processo de diagnóstico e as principais opções terapêuticas sendo os
casos clínicos apresentados um exemplo desta patologia na prática clínica habitual.
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II.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

a)

Anatomia e função
O aparelho suspensor dos equinos consiste no LS, sendo este dividido em parte

proximal, corpo e ramo lateral e medial, nos ligamentos sesamoideos distais e ossos
sesamóides proximais (SP), tendo como função impedir a hiperextensão da articulação
do boleto, concedendo-lhe suporte durante a fase de apoio da locomoção [6].
O LS, nos MP’s, deve parte da sua origem á região proximoplantar do terceiro
metatarso (MTIII)

e, numa menor extensão, ao ligamento plantar distal do tarso,

mantendo uma relação com as protuberâncias plantares distais da articulação tarsometatársica (TMT) e com a bainha do tarso (Figura 1). O ligamento desce pela região
plantar do MTIII, tendo como limite lateral a superfície axial do quarto metatarso (MTIV),
medial a superfície axial do segundo metatarso (MTII), plantar a fáscia metatársica
plantar profunda, o ligamento acessório do tendão flexor digital profundo (LATFDP), o
tendão flexor digital profundo (TFDP) e superficial (TFDS) e dorsal o MTIII, dividindo-se
em dois ramos no terço distal deste último; ramos esses que se inseram na região
abaxial dos SP (Figura 2) dando origem a dois ramos extensores que se deslocam
dorsalmente inserindo-se no extensor digital comum ao nível da articulação interfalângica
proximal. A sua porção próximal inicia-se a 2 cm distalmente á articulação TMT até cerca
de 10 cm distal a esta mesma articulação [6,10-13].
O LS contém entre 2% a 11% de tecido muscular sendo que a sua quantidade
tende a ser simétrica quando comparado com o membro contralateral mas tende a variar
entre cavalos e suas diferentes raças, no entanto, não aparenta variar com a idade mas
não há consenso sobre a possibilidade de existir variações nesta proporção em resposta
ao treino [6,12]. Curiosamente, o LS dos Warmbloods possui cerca de 40% mais fibras
musculares do que o dos puro-sangues. Para além de músculo estriado, o LS é
composto por vasos, nervos, tecido adiposo, fibras de colagéneo e tecido conjuntivo,
sendo esta diversidade o que lhe confere uma aparência única [15].
Nos MP’s, o LS é ligeiramente bilobado e começa com uma forma triangular mais
fina medialmente e, à medida que se dirige distalmente, toma uma forma de coração,
arredondada e, por último, oval até ao nível da bifurcação. Existe uma grande quantidade
de tecido conjuntivo que separa o LS do MTII pois o primeiro encontra-se desviado
lateralmente, estando mais próximo do MTIV sendo que à medida que nos dirigimos
distalmente, esta relação perde importância devido à redução de tamanho dos pequenos
metatarsianos [16,17].
A região proximal do LS do boleto dos posteriores tem a sua enervação ao
encargo do ramo profundo do nervo plantar lateral (RPNPL), nervo este que provêm do
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nervo tibial e que se origina ao nível da articulação intertársica próximal dando
posteriormente origem aos nervos metatarsianos plantares lateral e medial [12,17].
A sua irrigação provém das artérias metatarsianas plantares lateral e medial que
juntamente com a veia metatarsiana plantar formam as estruturas vasculares
responsáveis por esta região (Figura 3) [17].

b)

Regeneração Ligamentar
Lesões a nível das fibras de colagénio dos ligamentos ou até mesmo dos

tendões, seja por traumas agudos ou por sobrecarga repetitiva destas estruturas resulta
em longos períodos de recuperação e a sua resolução não restaura a 100% a sua
morfologia e função pré-lesão, pelo que compromete o desempenho do animal e
predispõem á recorrência de lesões passadas. Posto isto, é evidente que a compreensão
da morfologia e função normais de um ligamento, bem como os seus estadios de
regeneração são de extrema importância para a escolha de um tratamento eficaz,
modulando o mecanismo de reparação e aumentando assim a sua qualidade de
cicatrização [6,18].
De uma forma geral, de uma macro perspetiva do ligamento até às moléculas de
colagénio que o compõem, há uma hierarquia estrutural complexa composta por uma
série de subunidades progressivamente mais pequenas (Figura 4). Há predominância,
num ligamento adulto normal, de fibras de colagéneo tipo I com alguma proporção de
fibras tipo III e V sendo que o diâmetro das tipo III é menor, comparativamente com as de
tipo I sendo esta diferença entre diâmetro e proporção que determina as propriedades
mecânicas do tecido ligamentar. Pequenos vasos sanguíneos entre fibras de colagénio
também estão presentes [6,18].
Após o trauma, há laceração das fibras de colagénio que se segue por hemorragia
e formação de hematoma, tendo por consequência a presença de tumefação e
inflamação. Este primeiro processo inflamatório é um tanto benéfico, pois é aqui que
ocorre a remoção de tecido danificado por parte dos macrófagos. Em segundo plano
temos uma fase proliferativa onde ocorre migração de fibroblastos e consequente
produção de colagénio, dando origem à formação de um cicatriz, cicatriz essa que é
predominantemente composta por colagénio tipo III, imaturo e desorganizado. Seguido
de um período que pode demorar semanas a meses devido à falta de vascularização já
evidenciada a nível de tendões e ligamentos, temos o processo de remodelação onde
estas fibras imaturas vão aumentar de diâmetro, tornando-se mais paralelas, alinhadas,
aumentando também a quantidade de pontes cruzadas entre elas e a proporção de
colagénio tipo I. É relevante afirmar que mesmo após todo este processo a força e função
original do ligamento não é alcançada pois a presença de tecido cicatricial compromete o
normal funcionamento desta estrutura e é predisponente a recidivas. Numa lesão mais
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crónica, a hemorragia é menos evidente e o aumento de tamanho do ligamento pode ser
permanente [6,18].

c)

Reconhecimento Claudicação (Biomecânica do andamento)
Claudicação é um sinal clínico que se define como um movimento anormal no

andamento do animal devido a uma alteração na estrutura ou funcionalidade normal do
aparelho locomotor. Perante isto, os cavalos adaptam-se criando movimentos
compensatórios em partes específicas do seu corpo. Os movimentos compensatórios
mais evidentes são o movimento vertical da cabeça aquando uma claudicação nos
membros anteriores (MA’s) ou o movimento de toda a zona sacral ou apenas uma das
tuberosidades coxais na presença de uma claudicação nos MP’s [7].
Deve-se salientar o facto de que estes movimentos compensatórios nos MP’s
podem estar presentes numa situação de claudicação no MA’s e vice-versa, o que pode
apresentar um desafio para o MV, podendo este atribuir a sua origem a um membro
erradamente [7].
A juntar a isto, é de salientar que dor lombar também pode alterar o andamento
normal, o que se comprovou em estudos recentes em que foi induzida dor na região
toracolombar, unilateralmente, levando a uma diminuição da flexão das articulações do
carpo, tarso e soldra. Observou-se também uma rotação da zona pélvica e
posicionamento mais lateral dos MP’s para o lado afetado o que pode induzir o MV em
erro pois uma rotação pélvica para o lado contralateral ao membro afetado é típico de dor
unilateral nos MP’s [7].
A extensão dos boletos é, também, um parâmetro que pode ser útil na deteção
deteção de claudicação. Nestes casos, o membro afetado apresentará uma extensão
menor da articulação metatarsofalângica (MTF) ou metacarpofalângica (MCF) em
comparação com o membro contralateral [7]. Comprovou-se que numa claudicação grau
2/5, o grau de extensão do boleto em estação num membro afetado foi 8% menor do que
num membro saudável. Numa claudicação com origem nos posteriores é consistente o
facto de existir um avanço menor do membro afetado, sendo este movimento
relativamente fácil de identificar a passo e trote por meios de visualização do aumento da
distância entre o MP e o MA ipsilateral durante o movimento (Figura 5) [19].
O diagnóstico de claudicação é feito comparando o movimento anormal do cavalo
afetado com um movimento de um animal normal, comparando o andamento do lado
esquerdo com o do lado direito e antes e após tenha sido realizada alguma intervenção e,
por isso, está sujeito a subjetividades e a sua interpretação depende exclusivamente do
observador [7].
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1. Movimento pélvico vertical (MPV) para deteção de claudicação nos
MP’s
MPV pode ser definido como um movimento de subida e descida da região pélvica
em resposta às forças de reação aplicadas e resultantes do solo. No entanto,
comparativamente com o movimento vertical da cabeça, o MPV é mais desafiador em
termos de deteção mas ao mesmo tempo mais versátil pois pode ser observado com o
observador atrás do cavalo ou de lado [19].
A passo, o uso do MPV para deteção de claudicação a nível do MP’s é difícil e,
nestes casos, a diminuição da amplitude de movimento nos posteriores, posição anormal
dos membros ou falta de extensão dos boletos são sinais mais claros de dor no membro
em questão. A sua deteção é, por isso, mais fácil em andamentos simétricos como o trote
pois torna mais precisa a diminuição do peso suportado por um membro e a transferência
do mesmo para membros saudáveis, partindo do principio que a avaliação é feita com o
animal sempre com o mesmo ritmo de andamento para evitar alterações de amplitude
relacionadas com a velocidade de movimento [19].

2. Movimento rotação pélvica (MRP) para deteção de claudicação nos
MP’s
Durante a utilização deste método é avaliado o chamado “hip hike” e “hip dip”
causado pelos movimentos assimétricos das tuberosidades coxais e não de toda a
garupa em si, sendo este uma alternativa ao MPV. Na grande maioria das claudicações
com origem nos MP’s, a amplitude percorrida pelas tuberosidades coxais durante o
movimento é maior do que no membro não afetado. Isto acontece pois há uma posição
mais baixa da tuberosidade coxal imediatamente após a fase de impulsão e,
simultaneamente, há também uma posição mais alta desta mesma tuberosidade após a
fase de impacto. Um “hip hike” acontece numa tentativa de reduzir o peso sobre o
membro afetado na altura do impacto com o solo e a melhor posição para a observação
de todo este movimento é atrás do animal com este a mover-se em linha reta afastandose do observador. Muitas vezes, numa avaliação por parte do MV é usada uma
combinação dos dois métodos referidos anteriormente (MPV e MRP) [19].

3. Claudicação compensatória: Claudicação de um MP confundida com
claudicação de um MA
É resultado de uma sobrecarga de um membro como consequência de uma
claudicação primária com origem noutro membro e é importante perceber o mecanismo
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pela qual o cavalo modifica o andamento a trote aquando de uma claudicação de um MP
passando a impressão de uma possível claudicação de um MA [20].
Quando o MP afetado contacta com o solo, o cavalo alivia o membro em questão,
redirecionando o peso cranialmente. Visto que o trote é um andamento que funciona por
diagonais, o peso é transferido para o MA contralateral e, consequentemente, o pescoço
e cabeça avançam e baixam. No tempo seguinte do andamento, quando o membro
ipsilateral entra na fase de impacto com o solo, a cabeça e pescoço são deslocados
dorsalmente como movimento compensatório da passada anterior, o que passa a
sensação de uma claudicação do MA ipsilateral ao MP afetado. Este movimento nem
sempre está presente e dois cavalos com o mesmo grau de claudicação não significa que
ambos apresentem esta compensação sendo também importante afirmar que é difícil
distinguir um movimento de cabeça originado por uma dor no MA de um originário no MP
[20].
A passo, sendo este um movimento lateralizado, a presença de uma claudicação
num MP pode ser confundida com uma claudicação do MA contralateral se o movimento
de cabeça estiver presente [20].
Perante este problema, avaliar o cavalo em circulo poderá ajudar a identificar a
origem da claudicação pois se o movimento de cabeça for exacerbado mas a claudicação
no posterior for menos óbvia, então possivelmente há uma claudicação concomitante nos
dois membros enquanto que se a claudicação no posterior e movimento de cabeça
piorarem ou permanecerem sem alterações, a probabilidade de o problema se encontrar
apenas no posterior é maior [20].
Na presença de claudicações simultâneas ipsilaterais, ou seja, de MP e MA do
mesmo lado, é mais vantajoso realizar uma primeira intervenção no MP e perante uma
claudicação com os dois membros da mesma diagonal afetados, é mais provável a
origem da claudicação estar presente no MA tal como indicado pelo movimento de
cabeça [20].

4. Claudicação simétrica bilateral
Claudicação bilateral pode passar despercebida até uma avaliação do animal em
círculo ou montado. Quando esta tem origem na região posterior do cavalo, os MP’s
podem ter falta de amplitude de movimento, falta de impulsão e ter mudanças subtis no
equilíbrio [20].
Na suspeita de claudicação simétrica bilateral, o MV deve escolher um dos
membros, preferivelmente o mais afetado, e executar bloqueios anestésicos indicados de
maneira a aliviar a dor. Após isso, é expectável uma claudicação mais pronunciada do
membro contralateral [20].
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5. Avaliação da claudicação em círculo
Um dos passos da avaliação da claudicação deve de ser a observação do animal
à guia, em piso duro e mole para ambos os lados pois acredita-se que haverá uma
exacerbação de claudicação que pode não ser detetada em linha reta. Este fenómeno
deve a sua ocorrência à posição inclinada que o dorso e os membros assumem em
relação a uma superfície, o que altera as forças de reação do solo tanto num membro
como entre membros de ambos os lados [19].
Cavalos que demonstrem claudicação consistente em linha reta vão, em princípio,
apresentar claudicação no mesmo membro aquando do trabalho à guia [19].

6. Avaliação da claudicação com o animal montado
Avaliar o animal montado deve ser ponderado, em algumas circunstâncias, se for
possível mas não se deve tomar como certo que a claudicação será sempre mais
evidente com o animal montado do que à mão pois mesmo com o peso extra do
cavaleiro, a influência do mesmo e a excitação do cavalo podem mascarar os sintomas
assim como o inverso também é verdade, ou seja, a má posição e equitação do cavaleiro
podem criar falsos positivos aquando do diagnóstico, confundindo o MV [19].
Se a claudicação estiver presente aquando da avaliação à guia, é expectável que
a mesma claudicação esteja presente no mesmo membro quando o cavalo for avaliado
montado sendo incomum esta se apresentar noutro membro [19].
Foi comprovado que a posição do arreio também nos dá informação sobre a
origem da dor, sendo que devido à posição adotada pelo cavalo, o arreio tende a desviarse para o lado do membro afetado ou mais afetado. A diagonal em que o cavaleiro monta
o cavalo no trote levantado afeta também o grau de claudicação, sendo que quando este
monta na diagonal de fora sobrecarrega a diagonal de dentro e vice-versa [19].

d)

Etiologia
Desmite próximal do ligamento suspensor (DPLS), também denominada de

inflamação da origem do suspensor é a causa mais comum de lesão de tecidos moles
nas extremidades do cavalo, compreendendo cerca de 30% de todas as lesões de
ligamentos e tendões. É um problema comum entre cavalos de desporto, especialmente
na disciplina de dressage e saltos de obstáculos mas não significa que se deva descartar
a sua importância entre animais destinados a outras disciplinas e até mesmo em cavalos
de lazer. É um achado comum em cavalos entre os 4 e os 10 anos mas pode acometer
animais de todas as idades. DPLS, como o nome indica, afeta o terço proximal do LS e é
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uma afeção que pode acabar com a carreira desportiva de qualquer cavalo, sendo os
MP’s mais afetados, com pior prognóstico e os mais desafiantes de gerir [6,11,21,22].
A lesão manifesta-se quando a tensão aplicada excede a capacidade contrátil do
ligamento, seja por uma sobrecarga única ou por repetitivos traumas ao longo do tempo
ou até mesmo devido a alterações secundárias ou degenerativas com origem idiopática.
As lesões normalmente localizam-se na zona de inserção onde a recuperação de uma
interface entre o ligamento e o osso é um objetivo difícil de alcançar [3,23].
A hiperextensão do tarso e do boleto já foram propostas como causas
predisponentes a esta patologia, por isso, é comum a presença de DPLS em cavalos
retos de curvilhões (Figura 6). A hiperextensão da articulação MTF (Figura 7) é
considerada também uma consequência de DPLS, especialmente quando se fala de
desmites degenerativas. Animais que apresentem pinças compridas e talões baixos, em
particular se apresentarem simultaneamente uma disposição anormal da terceira falange
em que a superfície plantar se encontre num plano inferior relativamente á pinça, assim
como animais que sejam trabalhados em pisos demasiado moles estão sujeitos a um
maior risco de ocorrência desta patologia [22,24].
Esta patologia normalmente vem acompanhada de problemas concomitantes
como anormalidades no equilíbrio do casco e claudicação no membro afetado ou até
mesmo noutros membros e o seu diagnóstico é baseado numa combinação de história,
sintomatologia, anestesia local e exames complementares [6].

e)

História, sinais clínicos e palpação
Os sinais clínicos de DPLS variam consoante o tipo de lesão, sua localização e

grau de dor que cada paciente é capaz de tolerar. As manifestações clínicas podem se
apresentar de variadas formas, desde claudicação uni ou bilateral até problemas de
performance como a realização de exercícios concentrados tais como piruetas a galope,
rigidez e até mesmo alterações comportamentais. A claudicação pode se apresentar
como um leve sintoma a severo, com início agudo ou crónico e tende a ser mais
persistente em casos de afeção da região proximal do ligamento em comparação com o
corpo ou ramos sendo que a sua apresentação crónica é mais comum nos MP’s o que
agrava o prognóstico [6,15,25].
Em comparação com os MA’s, nos MP’s a claudicação pode persistir mesmo após
descanso e a incidência de lesões a nível bilateral é maior. Achados desta patologia
podem ser encontrados em cavalos sãos, o que apoia o afirmação de que pode existir
baixo grau ou subclínico de claudicação e o problema não ser detetado. Os animais
podem não apresentar claudicação à mão mas quando montados demonstram
dificuldades nas transições, rigidez, falta de impulsão, dificuldades nas voltas e relutância
à execução de certos exercícios e a claudicação poderá ser exacerbada quando o
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cavaleiro monta na diagonal contrária á diagonal do membro afetado. Á guia poderá
haver uma perceção maior do problema mas não é regra a claudicação ser mais evidente
com o membro afetado do lado de fora [12].
História de claudicação intermitente, mais evidente após exercício e que melhora
com descanso são queixas comuns por parte dos proprietários e um picadeiro com piso
mole pode representar um problema pois provoca uma maior extensão, especialmente da
articulação MTF, entre o momento do impacto e impulsão, o que agrava a lesão no
suspensor. A dor pode dever a sua origem ao LS ou à compressão de estruturas
adjacentes, nomeadamente vasos e nervos o que torna o síndrome compartimental (SC)
uma causa viável de uma possível persistência dos sinais clínicos mesmo após longos
períodos de descanso [4,9,19,24,25].
Durante a inspeção visual, pode ser identificado tumefação e assimetria entre os
dois membros, mais comum na região plantar e medial. Á palpação, aumento da
temperatura local e dor na origem do suspensor podem ser evidentes na região proximal
do MTIII (Figura 8) mas é de salientar que quanto maior a cronicidade da lesão, menos
evidentes serão as manifestações de dor sendo comum a ausência de sintomas
localizados, não esquecendo o facto de que em qualquer situação e estadio da afeção,
falsos positivos e falsos negativos podem estar presentes. A inserção do LS é difícil de
aceder por palpação, pois está protegida pela região proximal do MTII e MTIV sendo este
último ligeiramente maior, pelo que o melhor local para aceder à região proximal deste
ligamento seria do lado plantar-medial imediatamente abaixo à articulação TMT. É
também nesta zona que o teste de Churchill pode ser efetuado para deteção de dor no
tarso distal onde a flexão e abdução do membro são fatores que acentuam a positividade
deste teste (Figura 9). Não obstante, comparação da sensibilidade com o membro
contralateral deve ser sempre efetuada [4,6,9,11,12,19,24,26].
O MV deve também verificar a forma, contorno e equilíbrio do casco e observar as
ferraduras. Esta observação das ferraduras é de extrema importância especialmente nos
MP’s pois pode facilitar a localização da lesão. Por exemplo, cavalos com dor nas
articulações distais do tarso ou na região proximal do metatarso tendem a desgastar
excessivamente o lado lateral da ferradura. O mesmo acontece em casos de osteoartrite
da articulação MTF mas em menor extensão enquanto que quando a dor se localiza na
região da soldra, o desgaste é excessivo medialmente [26].

1.

Síndrome Compartimental
O LS está confinado a um compartimento constituído pela face plantar do MTIII,

as faces axiais do MTII e MTIV e a fáscia profunda do metatarso que corre na zona
plantar dos pequenos metatarsianos. O SC é uma condição onde a elevada pressão
causada pelo espessamento do LS ou qualquer outra estrutura dentro deste
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compartimento e até mesmo pela acumulação de exsudado no seu interior leva à
compressão de estruturas vasculares e nervosas o que reduz a perfusão capilar,
aumenta a dor por dano aos tecidos nervosos com posterior manifestação a nível
locomotor e diminuí a capacidade de regeneração culminando no que é denominado por
neuropatia isquémica. O pulso digital poderá apresentar-se reduzido distalmente á lesão
na presença deste síndrome [1,25,27,28].
A lesão provocada pela compressão do RPNPL e nervos metatarsianos plantares
pode justificar o facto de alguns animais com DPLS terem uma escassa resposta a
tratamentos conservativos como o descanso em box, algo que já foi associado ao SC e,
por isso, a fasciotomia plantar e neurectomia do RPNPL tornaram-se as abordagens de
rotina para a sua resolução. A fasciotomia reduz diretamente o problema que causa o SC
por redução da pressão na zona de localização destas estruturas e a neurectomia ataca
o síndrome indiretamente por dessensibilização da zona afetada [29,31].

f)

Testes Flexão
Flexão passiva das articulações mais distais do digito, por norma, não induzem

uma resposta dolorosa mas a flexão dinâmica das mesmas costuma ter uma resposta
positiva em cerca de 50% dos casos, resposta essa que tende a ser bastante inferior
comparativamente com a flexão dinâmica das articulações do tarso. A flexão do tarso é
dita agravar a claudicação em cerca de 85% dos casos de DPLS sendo que uma
claudicação dos posteriores poderá ser mais fácil de identificar em linha reta ou com o
animal montado. Testes de flexão executados ao membro contralateral podem agravar a
claudicação do membro afetado devido ao aumento de peso sobre este mesmo membro
no momento da flexão contralateral [4,6,9,11,31].
O teste de flexão das articulações do tarso pode deixar dúvidas quanto à sua
eficácia pois várias articulações são afetadas incluíndo a soldra. Para a realização deste
teste, o MV coloca-se de costas para a cabeça do cavalo, posiciona a mão de fora na
região plantar do MTIII, no seu terço distal, acedendo a este local pelo lado lateral do
membro e eleva-o, fletindo o curvilhão até o MTIII ficar numa posição aproximadamente
paralela ao solo. A outra mão, desta vez pelo lado medial do membro, é colocada
também na sua face plantar e é mantido em flexão pelas duas mãos por um período
entre 30-60 segundos (Figura 10). Alternativamente e para reduzir interferências na
região do boleto, pode-se segurar na ponta do casco mantendo a articulação MTF em
extensão. Imediatamente após a flexão o cavalo é posto a trote em linha reta onde se
procuram alterações no grau de claudicação. É relevante sublinhar a importância de
comparação da resposta à flexão com o membro contralateral pois uma resposta
assimétrica é um achado relevante à resolução do caso [19].
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g)

Bloqueios anestésicos
A execução de bloqueios anestésicos, quer perineurais quer intra-articulares,

servem essencialmente para identificar a origem da sintomatologia de dor apresentada
pelo cavalo e também excluir causas de claudicação concomitantes ou secundárias ao
problema inicial. Posto isto, várias técnicas para uma correta analgesia da inserção do LS
estão descritas, incluindo bloqueio perineural do nervo tibial, do RPNPL, bloqueio intraarticular da articulação TMT e bloqueio direto da inserção proximal do LS. É de salientar
que uma melhoria na claudicação após estes bloqueios não implica que o cavalo sofra de
DPLS pois está descrito a possibilidade de o anestésico se difundir para outras
estruturas, de podermos estar perante patologias concomitantes ou até mesmo pelo facto
de que cada um destes nervos não ser específico apenas para o LS pelo que outros
bloqueios mais distais terão de ser efetuados à priori [5,11,12,31,32].
O bloqueio do RPNPL é o bloqueio peri-neural descrito mais específico até ao
momento para identificar dor originária na origem do LS, especialmente quando o
bloqueio imediatamente abaixo foi considerado negativo mas a melhoria na claudicação
não é por si só sinónimo de DPLS pois podemos estar perante outro local de origem de
dor afetado pela analgesia do RPNPL. Não obstante, uma reposta positiva igual ou
superior a 85% após este bloqueio, está normalmente associada à zona proximal do LS
[12,19,31,33,34].
Numa das duas abordagens possíveis, o bloqueio é efetuado cerca de 1,5 cm
distal e plantar à cabeça do MTIV, perpendicularmente à pele entre o seu bordo axial e o
TFDS, onde uma agulha de 20-22 gauge é usada para depositar 2-4 mL de mepivacaína
a 2% a uma profundidade de cerca de 2,5 cm. Considera-se que esta técnica apresenta
cerca de 95% de eficácia e os seus resultados devem ser avaliados 5-10 minutos após a
intervenção. Alternativamente, inserir uma agulha do mesmo calibre 2 cm distal e plantar
à cabeça do MTIV orientada dorsoproximalmente e axialmente a este osso, a uma
profundidade de 1-2 cm é também considerada uma abordagem viável (Figura) e é de
salientar a possível injeção não pretendida da bainha do tarso ou da própria articulação
TMT o que pode gerar falsos negativos (Figura 12) [29].
Em cavalos com falta de impulsão nos posteriores, seria de esperar que após
bloqueio do RPNPL num dos membros a claudicação do contralateral seria exacerbada
mas nem sempre é o caso, o que pode dar origem a um falso negativo. Nestas situações,
uma melhoria mais drástica no andamento é conseguida através de um bloqueio bilateral
[24].
O bloqueio do nervo tibial, isoladamente, alivia dor associada com LS sem ter
muita influência sobre dor proveniente do tarso, o que o torna extremamente útil para
diferenciar entre dor proveniente das articulações distais do tarso e dor associada com
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DPLS, especialmente se nos depararmos com um falso negativo no bloqueio descrito
anteriormente [5,24].
O local de injeção para bloqueio deste nervo encontra-se 10 cm proximal à
tuberosidade do calcâneo, cranial ao tendão calcâneo comum e caudal ao TFDP. Com o
membro em flexão, o nervo pode ser palpado como uma estrutura firme e por isso, pode
tornar-se mais fácil a execução deste bloqueio com o membro sem suportar peso. O
nervo tibial é ligeiramente mais superficial do lado medial mas o seu acesso pode ser
feito de ambos os lados onde uma agulha de 2,5 cm de 20 gauge é inserida lateralmente
entre o TFDP e o tendão calcâneo comum e 15-20 mL de anestésico são depositados.
Mesmo quando este bloqueio é executado corretamente, a sensibilidade superficial
persiste mas a dor profunda é eliminada onde uma melhoria de claudicação incrimina o
LS próximal, partindo do princípio que todas as estrutura mais distais já foram
corretamente dessensibilizadas sendo que, devido ao tamanho e profundidade deste
nervo, é aconselhado esperar 45 minutos para avaliar a sua eficácia (Figura 13) [6,35,36].
A articulação TMT possuí evaginações disto-plantares, pelo que a remoção de dor
associada à região proximal do MTIII também é possível com a realização deste bloqueio
intra-articular pois a possibilidade de o anestésico se difundir para esta região não pode
ser descartada e, perante isto, os resultados devem ser interpretados com cuidado e com
base em analgesia, história clínica e exames complementares. Bloquear a articulação
TMT e o RPNPL em dias diferentes poderá ser útil na identificação da origem do
problema [6,32,36].
O local mais viável para a realização deste bloqueio é por uma abordagem
caudolateral, imediatamente proximal ao MTIV onde uma leve depressão é possível de
ser palpada. Uma agulha de 20 gauge com 2,5 cm é inserida numa direção dorsomedial
e ligeiramente inclinada distalmente. Cerca de 4 mL de anestésico local podem ser
inseridos sem grandes aumentos de pressão intra-articular mas é de salientar que após 2
mL o cavalo poderá demonstrar desconforto. Uma abordagem alternativa pode ser feita
pelo lado medial (Figura 14) [35,36].
O bloqueio direto da origem do LS é muitas vezes realizada como um substituto
da analgesia perineural. Com uma agulha de 2,5-4 cm e 18-22 gauge podem ser
distribuídos 5-15 mL de solução anestésica num padrão em forma de leque através de
um acesso lateral imediatamente axial ao MTIV com o membro em flexão. É importante
estar ciente, mais uma vez, de possíveis falsos positivos devido à analgesia inadvertida
dos nervos metatarsianos plantares, da fáscia do tarso e da articulação TMT [36].
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h)

Exames Complementares

1.

Radiografia
Alterações radiográficas envolvendo a região caudoproximal do MTIII podem

acompanhar lesões no LS e, por isso, este exame deve ser realizado não só para
reafirmar o diagnóstico e sua cronicidade mas também para descartar patologias
concomitantes e outros diagnósticos diferenciais [22,31].
Anomalias a nível radiográfico são encontradas mais frequentemente aquando da
avaliação MP’s comparativamente aos MA’s e, não devendo o diagnóstico se basear
apenas nestes achados, a afirmação colabora com o facto de lesões mais crónicas serem
mais frequentes a nível dos posteriores [4,11].
Os achados mais comuns passam por esclerose do osso subcortical do aspeto
proximo plantar do MTIII (Figura 15), alterações no padrão trabecular que podem ou não
ser acompanhadas por esclerose subcortical onde este perde a direção proximodistal e
assume um trajeto mais obliquo, a formação de enteseófitos na região proximoplantar
deste osso e aumento de espessura do córtex plantar. Fraturas de avulsão e de stress,
numa projeção dorsoplantar ou ligeiramente oblíqua, também podem ser identificadas
com recurso a exame radiográfico assim como qualquer proliferação óssea no MTII e
MTIV [6,9,10,17,24,31,37].
DPLS e dor nas articulações distais do tarso podem coexistir e, por isso,
recomenda-se também um exame radiográfico do tarso para descartar outras patologias
que possam contribuir na claudicação como osteoartrite [12].

2.

Ecografia e Power Doppler
O exame ecográfico é um método eficiente para deteção de lesões em tecidos

moles e o mais usado devido à sua acessibilidade e facilidade de utilização. No entanto,
a presença de sombras acústicas, reforço posterior após estruturas vasculares, linhas
hiperecóicas dorsalmente aos vasos, a própria posição anatómica do ligamento e sua
heterogenicidade e falta de contacto com a pele podem complicar a interpretação das
imagens [4,5,22,34].
O LS é avaliado através da sua ecogenicidade, do alinhamento das fibras e do
seu tamanho sendo o primeiro avaliado em corte transversal, enquanto que o
alinhamento das fibras se avalia em corte longitudinal. Uma grande variedade de
ecogenicidades estão presentes aquando da observação do LS, maioritariamente devido
a este ser composto tanto por tecido adiposo como por tecido muscular e fibras de
colagénio, mas também pela presença de ar após administração de anestésico local,
presença dos tendões flexores, vasos e suas anastomoses e do LATFDP que podem
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criar artefactos e dificultar a diferenciação entre lesões e tecido normal (Figura 20). Posto
isto, é de salientar a importância da comparação das imagens com o membro
contralateral [9,16,24].
O aspeto proximal do LS deve ser examinado com recurso a uma sonda linear
com uma frequência entre os 10-13 MHz através do lado plantaromedial da região
metatársica. A preparação da zona de acesso é fator chave pois a qualidade de imagem
depende do contacto entre a pele e a sonda, pelo que esta deve ser bem limpa antes da
realização do exame. O uso de um “standoff pad” para aumentar a área de contacto
também é uma opção viável [4,12].
A origem do LS encontra-se 16-21cm distal à tuberosidade do calcâneo, na zona
2A (Figura 16), considerada a primeira zona metatársica e, visto que este aumenta de
tamanho de plantar para dorsal, quando se mede o contralateral para comparação devese ter o cuidado de efetuar as medições na mesma zona. Na vista longitudinal, a
espessura do LS considerada normal é cerca de 1cm enquanto que no corte transversal,
nos MP’s, varia entre 1,2-1,75cm (Figura 17) [8,38].
As alterações observadas no LS a este nível podem incluir aumento da espessura
do ligamente em corte transversal ou longitudinal, dificuldade em delinear os seus limites
(Figura 18), em particular o limite dorsal, uma região central hipoecóica bem identificável,
uma ou mais áreas hipoecóicas difíceis de definir (Figura 19), diminuição difusa de
ecogenicidade (Figura 20), pequenos focos hipoecóicos, fibrose ou mineralização
ectópica (Figura 21), irregularidade da região plantar do MTIII o que reflete a formação de
enteseófitos e, em casos mais crónicos, lesões hiperecóicas [6,11,12,22].
Para um melhor reconhecimento dos limites do LS e maior diferenciação entre os
diferentes tecidos que o compõem, numa vista transversal a posição da sonda pode ser
alterada dos típicos 90º em relação à zona de contacto para uma posição mais oblíqua,
inclinando a mesma proximalmente ou distalmente o que permitirá não só melhorar esta
diferenciação como também identificar com mais certeza tecido cicatricial desorganizado
(Figura 22). Foi demonstrado que as imagens obtidas se assemelham às imagens
adquiridas por ressonância magnética [4].
O grau de lesões ecográficas normalmente reflete a severidade da claudicação,
por isso, na presença de alterações ecográficas ligeiras com um grau de claudicação
mais severo o diagnóstico deve de ser repensado [24].
Regeneração da lesão é vista como um aumento de ecogenicidade, aumento da
distribuição paralela das fibras e diminuição ou manutenção do tamanho do LS sendo
comum haver aumentos de ecogenicidade anteriormente à reorganização das fibras. Um
aumento de 10% do tamanho do ligamento, no período de recuperação,
comparativamente com imagens anteriores pode indicar que o atual nível de exercício do
cavalo é demais para o estadio da lesão que este apresenta [4].
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O power doppler é uma técnica usada para a deteção de pequenos vasos e
aumento do fluxo sanguíneo em lesões musculoesqueléticas. Num tendão ou ligamento
normal, pouco ou nenhum fluxo sanguíneo está presente mas, após lesão, pode ser
detetado um aumento neste fluxo, aumento esse que foi correlacionado com
vasodilatação em lesões agudas e formação de novos vasos em lesões mais crónicas.
Neovascularização, por norma, vem acompanhada de neoenervação e em estruturas
ligamentares saudáveis estes novos vasos não são identificáveis, facto esse que levou a
uma associação entre este processo e uma resposta dolorosa. Esta nova vascularização
deve minimizar 3 a 6 meses após a lesão e se tal não for o caso, a probabilidade de ter
ocorrido recidiva é elevada. É de salientar o facto de que o próprio exercício físico
provoca vasodilatação pelo que aumentos de fluxo sanguíneo observados imediatamente
após o exercício são considerados fisiológicos [4,39].
Em comparação com o doppler de cores, o power doppler tem melhor
sensibilidade para a deteção de vasos pequenos e tortuosos e fluxos de baixa velocidade
a nível microvascular. No entanto, não transmite informação sobre velocidade e direção o
que torna o ângulo do feixe para com o vaso algo de pouca importância [39, 40].
Devido ao facto de que uma lesão antiga a nível do LS poder persistir no tempo
quando reexaminado ecograficamente, quer com aparência hipoecóica quer hiperecóica
como resultado de fibrose, a utilização de power doppler poderá ajudar na distinção entre
lesão ativa e não ativa e ajudar a estabelecer o melhor momento para o retorno à carreira
desportiva, tendo esta técnica potencial para se tornar rotineira na avaliação diária de
lesões a nível do LS devido à sua acessibilidade e facilidade de utilização [39, 40].

3.

Cintigrafia
A cintigrafia nuclear não apresenta boa sensibilidade no que toca ao diagnóstico

de DPLS mas pode ser uma alternativa na presença de resultados duvidosos à
analgesia, ecografia e radiografia [5,12].
A captação do radiofármaco durante este exame fornece informações sobre a
atividade metabólica de ossos e tecidos moles o que pode ser benéfico na determinação
do local da lesão, o seu progresso e até mesmo a identificação de outras patologias com
sintomatologia semelhante à DPLS (Figura 23) [9,17].
No entanto, apesar da informação adquirida com recurso à cintigrafia sobre a
anatomia do local alvo, a resolução espacial é escassa em comparação com outras
técnicas de dignóstico por imagem [41].
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4.

Tomografia Computorizada
A tomografia computorizada cria uma imagem em 3D recorrendo á utilização de

raios-x e, por isso, não é o método mais indicado para a identificação de alterações em
tecidos moles, no entanto pode ser útil na deteção de formações ósseas (Figura) e
identificação de enteseófitos a nível da inserção do LS [4,27,42].

5.

Ressonância Magnética (RM)
Atualmente, a RM é o exame de diagnóstico mais preciso para a determinação de

anomalias na origem do LS pelo que, na presença de claudicação com bloqueios
positivos que incriminam a inserção proximal do LS sem anormalidades ecográficas ou
radiográficas, este exame deve ser considerado [4,22].
A RM é mais sensível do que a ecografia aquando da avaliação da zona subtarsal
podendo detetar lesões muito subtis que passam despercebidas ao exame ecográfico
assim como adesões do ligamento ao MTII e MTIV (Figura 24) e presença de
enteseófitos [4,12].
A região proximal do metatarso é uma área de difícil acesso para a realização de
uma ecografia devido à presença de estruturas ósseas e vasculares comuns nesta região
pelo que a capacidade de deteção de alterações a nível molecular pela RM pode nos dar
mais certezas na hora de definir um diagnóstico [43].
Uma vantagem adicional é a possível identificação de fluído numa estrutura óssea
o que torna este exame ainda mais preciso pois situações de stress anormal na origem
do LS, na sua inserção ao MTIII, pode causar acumulação de fluído neste osso
resultando na presença de sinais clínicos sem anomalias detetáveis no ligamento e a RM
é o único exame capaz de nos proporcionar um diagnóstico definitivo nestas situações
(Figura 25) [17,43].
As medições do ligamento em corte transversal são mais precisas quando
realizado através de RM comparativamente às medições ecográficas. A anatomia normal
do LS e suas diferenças entra MA’s e MP’s tem que ser compreendidas antes das
variações de sinais fornecidas pela ressonância possam ser consideradas como
indicativo de lesão ligamentar [44].
A região metatársica proximal é normalmente avaliada em plano dorsal, sagital e
transverso o que proporciona uma avaliação completa de todas as estruturas. Uma
avaliação precisa das articulações distais do tarso também deve ser efetuada visto que
estas também podem ser afetadas por bloqueios subtarsais e a presença do buraco
nutritivo na face plantar do MTIII não deve ser confundida com uma alteração patológica.
Em imagens de baixo campo, o LS é caraterizado por sinais de baixa intensidade devido
à sua densa arquitetura de fibras de colagénio e, em imagens de elevado campo, o
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principal indicativo de lesão é a presença de sinais hiperintensos focais ou difusos na
região central ou centrolateral do ligamento [42,43]. No entanto, sinais de elevada
intensidade em imagens de baixo campo já foram identificados em áreas normais de
tecido muscular e adiposo na região proximal do LS. Estes sinais de elevada intensidade
representativos de tecido muscular no interior do ligamento dificultam a interpretação da
imagem pelo que conhecimento sobre a forma normal dos lóbulos lateral e medial e
distribuição muscular é o fator chave para uma correta diferenciação da lesão. Estas
lesões são caraterizadas por um aumento do lóbulo afetado e aumento da intensidade de
sinal no tecido ligamentar com ou sem acumulação de fluído periligamentar [24].

i)

Outras causas de desmite do LS

1.

Sobrecanas e Fraturas de avulsão
Fraturas de avulsão afetam a origem do LS, quer do seu lado medial quer do seu

lado lateral, sendo provenientes no córtex plantar do MTIII e o animal pode-se apresentar
com uma claudicação aguda a severa ou com história de claudicação crónica, recorrente
e sem diagnóstico. Dor mais severa do que a demonstrada numa DPLS, sentida após ser
exercida pressão na região proximoplantar do MTIII pode estar presente enquanto que
tumefação do LS pode não ser detetável à palpação devido às estruturas que o rodeiam.
O diagnóstico é baseado na identificação da fratura quer por meios radiográficos quer
ecográficos. Fraturas incompletas podem ser vistas no raio-x, numa projeção
dorsoplantar, como uma linha radiolucente semicircular enquanto que fraturas completas,
no exame ecográfico, podem ser vistas em corte longitudinal como uma descontinuidade
do córtex plantar do MTIII e no exame radiográfico, quer numa projeção lateromedial quer
dorsoplantar, são vistas como fragmentos ósseos em locais inadequados (Figura 27). O
tratamento passa por monitorização e descanso em box por um período de 3-6 meses
em que a maioria dos cavalos volta ao trabalho sem qualquer sinal de claudicação [6,11].
Sobrecanas são exostoses causadas por periosteíte dos pequenos metatarsianos
que podem causar irritação mecânica no LS e adesões entre este e a própria exostose,
sendo consideradas uma causa de claudicação persistente (Figura 26). O tratamento
passa pela resolução da anormalidade óssea através de meios conservativos ou
cirúrgicos, havendo a possibilidade de insucesso em cavalos com DPLS, especialmente
nos MP’s. A localização, tamanho e grau de adesões podem ser avaliadas através de RM
onde as últimas são vistas como estruturas iso ou hipointensas a ligar o LS à exostose,
num local onde é comum existir uma linha de elevada intensidade a dividir o MTII ou
MTIV e o LS [6,42,43].
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2.

Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (PPID)
Pensa-se que a degeneração de fibras de colagénio devido aos efeitos de

exposição prolongada a corticoesteróides é um fator predisponente á rotura do tendão
de Aquiles em humanos que sofrem de doença de Cushing e estes tendões roturados, à
semelhança dos ligamentos dos cavalos com PPID, tinham uma elevada acumulação de
proteoglicanos (PG) levando à sugestão de uma patogénese semelhante [45].
PG contribuem para a elasticidade de tendões e ligamentos e são fator chave na
estrutura e função da matrix extracelular o que faz com que alterações na quantidade
presente num ligamento normal pode contribuir para a rotura da rede de colagénio. O LS
de cavalos com PPID apresentava baixa organização longitudinal das fibras de colagénio
e aumento de PG e vascularização, alterações essas também presentes em tendões de
Aquiles humanos roturados ou degenerados devido á doença de Cushing ou tratamentos
prolongados com corticoesteróides [45].
Apesar dos níveis de cortisol não se apresentarem constantemente elevados em
cavalos com PPID, é comum estes apresentarem hiperextensão do boleto e, por isso, a
degeneração do LS também poderá estar associada a exposição prolongada e
intermitentemente alta de costicoesteróides [45].

3.

Desmite Degenerativa do LS (DDLS)
A DDLS afeta maioritariamente o corpo e inserção proximal do LS, bilateralmente,

e, mesmo tendo uma etiologia desconhecida, acredita-se que possua um caráter
hereditário. Pode afetar várias raças de cavalos mas tem uma maior prevalência em
cavalos de passo peruano, puro-sangues árabes, quartos de milha entre outras raças. A
DDLS é sugerida como sendo uma doença sistémica de acumulação de PG devido à
acumulação excessiva deste não só no LS mas também em outros tecidos [22,46].
A patologia apresenta-se por norma como uma claudicação persistente que não
melhora com tratamento e, visto não existir cura conhecida, culmina na eutanásia do
animal. Em termos conformacionais a hiperextensão do boleto pode ser uma
consequência e, em conjunto com a hiperextensão do tarso, poderá aumentar a suspeita
quanto ao diagnóstico da patologia. Dor à palpação do LS e doença degenerativa
articular poderão estar presente [22,46].
Ecograficamente podem ser identificadas alterações no padrão das fibras de
colagénio e aumento progressivo do tamanho do LS e radiográficamente as calcificações
do ligamento e formação de enteseófitos são as alterações mais comuns, no entanto, as
radiografias podem estar normais. Como não existe até ao momento um tratamento
eficaz, este passa pela aplicação de medidas empíricas e de suporte que não afetam a
progressão da doença. Descanso em box, uso de ligaduras de suporte e ferraduras
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adequadas podem melhorar o conforto, no entanto, os sintomas tendem a piorar com o
tempo sendo o prognóstico muito reservado culminando na maioria das vezes na
eutanásia [22,46].

j)

Tratamentos possíveis
O tratamento aplicado varia de caso para caso pois depende das restrições de

tempo e expectativas dos proprietários, possibilidade de controlo anti-dopping, grau de
lesão e claudicação, conformação e idade do animal, cronicidade da patologia e número
de membros afetados [24].

1.

Tratamento conservativo
Tratamento conservativo geralmente carece de sucesso em cavalos que sofrem

de DPLS nos MP’s provavelmente devido à cronicidade da afeção nesta zona e ao
próprio SC que resulta em recorrência da claudicação [31,47].
Em casos de lesão aguda, a primeira abordagem passa pela administração de
anti-inflamatórios não esteróides (AINE’s), aplicação de gelo ou hidroterapia e ligaduras
compressivas para redução da tumefação e dar suporte ao boleto. É aconselhado um
descanso inicial em boxe seguido de um aumento gradual do exercício. Alguns autores
aconselham um descanso de cerca de seis semanas enquanto outros aconselham
descanso de apenas uns dias pós-lesão devido ao facto de que a imobilização total das
estruturas de colagénio resulta numa diminuição da sua força mecânica e elasticidade
que pode nunca ser recuperada após implementação de exercício físico [6,18,22,24].
Introdução de exercício gradual consiste em andar com o cavalo a passo durante
um período de 8-12 semanas após as quais o cavalo poderá começar a trotar e
eventualmente ser montado, dependendo da resolução da claudicação e aspeto
ecográfico da lesão. É de salientar que exercício incontrolado em paddock não é
aconselhado nos primeiros 3-6 meses [24].
É comum a administração de AINE’s para redução da tumefação associada ao
processo inflamatório da primeira fase de regeneração do ligamento, no entanto, estes
fármacos afetam a atividade dos fibroblastos e reduzem a síntese de colagénio. Em
contrapartida, o uso de glicosaminoglicanos polissulfatados (GAGPS) mostrou-se
promissor como substituto aos AINE’s pois mesmo possuindo uma ação supressora
sobre os mecanismos inflamatórios, estimulam também a síntese de colagénio, mesmo
em baixas concentrações, pelo que poderá ser uma opção viável em substituto aos
AINE’s com o objetivo de uma melhoria na restauração da microanatomia do ligamento e
diminuição do tecido cicatricial [18].
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Injeção local de corticoesteróides, quer intralesional quer à volta do ligamento,
com o objetivo de fazer uso da sua ação anti-inflamatória, reduzir a tumefação e, por
consequente, diminuir o risco de SC é uma abordagem possível [9,12].
Agentes escleróticos como iodina em óleo vegetal podem ser administrados na
junção osso-ligamento com o objetivo de induzir fibrose local durante um período de 6-8
semanas. O uso destes agentes no membro contralateral como medida preventiva
também foi descrito. Administração sistémica de potenciadores do metabolismo ósseo
como tiludronato dissódico, um bifosfonato inibidor da atividade dos osteoclastos, podem
ser usados na tentativa de diminuir o metabolismo ósseo e impedir a formação de
enteseófitos [9,18].
A ferração corretiva com intuito de reduzir a tensão mecânica no aparelho
suspensor deve ser implementada cedo no período pós-lesional. Baixar os talões e
facilitar ligeiramente o “breakover”, ou seja, a capacidade de retirar o casco do solo, pode
ter efeitos benéficos devido à transferência de parte da força mecânica do suspensor
para o TFDP. Para este fim, o uso de ferraduras com uma maior área de contacto na
zona das pinças e ramos mais estreitos (Figura 27) pode ser uma opção visto que
permite uma maior descida dos talões aquando da sua utilização em pisos moles, o que
diminuí a flexão da articulação interfalângica distal durante o movimento [9,12].
O tempo total de recuperação pode variar entre os 8-12 meses, sendo que o
retorno total à atividade pré-lesão pode não ser possível antes de 1 ano de tratamento
sendo que a possibilidade de recorrência estará sempre presente [22].

2.

Terapia com plasma rico em plaquetas (PRP’s)
Ao longo dos últimos tempos, os PRP’s tornaram-se uma abordagem comum no

tratamento de lesões tendinosas e ligamentares. Estes consistem apenas numa fração de
sangue venoso, o plasma, com uma concentração duas a quatro vezes maior de
plaquetas comparativamente aos valores normais, obtido através de centrifugação ou
filtração de sangue venoso com intuito de aumentar a concentração plaquetária [48,49].
Durante a regeneração de uma ferida, a agregação plaquetária culmina na
libertação de substâncias bioativas que promovem a reparação dos tecidos, estimulam o
recrutamente de células estaminais e regulam a inflamação. A utilização de PRP’s tem
como objetivo potenciar este processo biológico e aproveitar a alta concentração de
fatores de crescimento presentes após desgranulação plaquetária. A libertação destes
fatores de crescimento induz a produção de citocinas anti-inflamatórias que promovem a
homeostase e a regeneração dos tecidos [2,49].
Após as plaquetas contactarem com a membrana basal exposta dos tecidos
danificados o PRP coagula dando origem a uma estrutura de fibrina que permite a
migração de células para a zona afetada possuindo ainda um mecanismo de retenção de
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fatores de crescimento no local da lesão. Vários estudos demonstraram efeitos
promissores na organização da rede de colagénio, no melhoramento da
neovascularização e numa maior força do tecido regenerado após terapia com PRP’s
que, juntamente a um aumento da proporção de fibras de colagénio tipo I, são efeitos
biológicos conhecidos deste tratamento [2,48,50].
Uma elevada concentração plaquetária é indicativo de um elevado número de
fatores de crescimento e uma maior expressão da matriz extracelular, como colagénio
tipo I e proteína de matriz oligomérica de cartilagem. Em contrapartida, a concentração
de leucócitos está positivamente correlacionada com colagénio tipo III que representa
tecido cicatricial o que suporta o facto de que o fluído administrado deve conter uma
elevada concentração de plaquetas mas baixa concentração de glóbulos brancos. Cerca
de 95% dos fatores de crescimento são libertados na primeira hora pós-injeção e, em
circunstâncias normais, tendo as plaquetas um tempo de semi vida entre 5-7 dias, estas
podem libertar estes mesmos fatores durante vários dias [49,51].
Um concentrado plaquetário é produzido através de centrifugação, única ou dupla,
de sangue venoso em tubos de citrato, filtração ou através de kits comerciais. São
tipicamente administrados numa injeção única ecoguiada 7-10 dias pós-lesão quando a
fase inflamatória está a recidivar. Os cavalos são avaliados a cada 30 dias e se não
forem detetadas melhorias, uma segunda administração pode ser efetuada. É preciso ter
em consideração que uma restauração anatómica e funcional completa é um objetivo
pouco realista [2,49,52]
É de extrema importância mencionar que todo o processo deve ser feito com uma
técnica de assepsia o mais rigorosa possível de maneira a diminuir o risco de
contaminação bacteriana do produto e posterior infeção provocada pela administração do
mesmo [52].
A utilização de PRP’s apresenta como vantagens a fácil utilização, a
administração de péptidos autólogos e fatores de crescimento e o seu baixo custo
relativamente a outras terapias regenerativas, enquanto que o tempo e material
necessários e a variabilidade da razão entre plaquetas e leucócitos e mesmo entre
diferentes produtos apresentam-se como desvantagens [49,52].

3.

Terapia com células mesenquimatosas (MSC’s)
De maneira sucinta, células estaminais são células indiferenciadas que possuem

a capacidade de se dividir em cultura por um período indefinido e dar origem a células
altamente especializadas de cada tecido. MSC’s são um dos tipos de células estaminais,
multipotentes, extraídas a partir de aspirados de medula óssea, tecido adiposo, sangue
do cordão umbilical, músculo e outros tecidos e com a capacidade de se diferenciar quer
in vitro quer in vivo em diferentes fenótipos somáticos mesenquimais incluíndo osso,
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cartilagem, tendão, músculo, tecido adiposo, estroma de suporte hematopoiético, células
nervosas, cardiomiócitos e pneumócitos [48,49,51].
Sabe-se que as MSC’s secretam diferentes fatores solúveis incluindo fatores de
crescimento e citocinas que têm uma potente ação antinflamatória assim como efeitos
imunomoduladores e possuem ainda a capacidade de influenciar células endógenas
promovendo a regeneração e reparação de tecidos, a angiogénese, prevenir a migração
leucocitária, estimular os fibroblastos a produzir matriz extracelular e são capazes ainda
de recrutar e ativar células tronco intrínsecas ao próprio tecido [51].
MSC’s derivadas de aspirados medulares (BM-MSC’s) podem ser facilmente
obtidas do esterno, 5-10 cm caudal á tuberosidade do olecrâneo, de maneira pouco
invasiva, com recurso a anestesia local e com o cavalo sedado e em estação. Este local
é relativamente seguro comparativamente com os espaços medulares mais craniais e
caudais que se tornam progressivamente mais pequenos à medida que nos deslocamos
em direção ao manúbrio e ao processo xifóide (Figura 28). O risco de punção do coração
não deve ser negligenciado e, para reduzir esse risco, este processo deve ser realizado
ecoguiadamente [49,53].
O local de administração das BM-MSC’s deve, idealmente, ter tido a sua assepsia
e tricotomia realizada antes de se recolher as MSC’s de maneira a que estas possam ser
administradas imediatamente após a sua recolha de maneira a evitar coagulação no
interior da seringa. O baixo custo relativo, a simplicidade da técnica e a possibilidade da
sua execução na altura do diagnóstico são as grandes vantagens desta abordagem,
tendo como desvantagem o baixo número de MSC’s presentes no aspirado medular. As
BM-MSC’s podem, alternativamente, ser cultivadas e isoladas em laboratório
previamente à sua administração apresentando assim um conteúdo mais puro e com
maior número de MSC’s mas, em contrapartida, a um preço mais elevado e um intervalo
de tempo maior até ser efetuado o tratamento [49,50].
MSC’s derivadas de adipócitos (A-MSC’s) é uma técnica que utiliza uma mistura
de populações celulares derivadas de tecido adiposo removido cirurgicamente da região
da cauda que não são cultivadas mas sim isoladas e injetadas no local da lesão com
auxílio ecográfico. Comparativamente com as BM-MSC’s cultivadas, as A-MSC’s
fornecem um maior número de células nucleadas num menor período de tempo (48
horas). Estas células nucleadas não são necessariamente células estaminais e vários
estudos afirmam que estas possuem um grau de multipotencialidade menor [49,50].

4.

Terapia Shockwave

Terapia com ondas de choque envolve o uso de ondas de pressão acústica pulsada na
área afetada, o que gera forças de alta tensão que atuam nas interfaces celulares. Esta
terapia tem sido usada para maneio de dor associada a DPLS sendo que num estudo
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realizado em cavalos com lesões induzidas, verificou-se, ecograficamente, que animais
tratados com ondas de choque regeneraram em menos tempo do que animais com as
mesmas lesões não sujeitos a este tratamento, o que suporta a ideia de que esta terapia
facilita o processo de cicatrização [6,54].
Foi evidenciado que o uso de terapia de ondas de choque em casos de DPLS resultou
num aumento de colagénio, componentes da matrix extracelular, um maior grau de
regeneração e uma maior imunoreatividade para transforming grow factor β-1 (TGFβ-1)
em ligamentos afetados comparativamente a ligamentos de animais que não foram
sujeitos a esta terapia, o que pode representar uma maior atividade de fibroblastos [54].
O efeito que este método tem sobre as lesões em questão e dor proveniente das
mesmas poderá permitir, a alguns cavalos, continuar a competir ao nível a que estão
propostos [6].

5.

Tratamento Cirúrgico
O tratamento cirúrgico está aconselhado em situações de DPLS de animais com

conformação do tarso e boleto normais e que não respondem ao tratamento
conservativo. A avaliação da conformação antes de tomar a decisão cirúrgica é
importante pelo facto de que o risco de colapso catastrófico do LS após cirurgia em
animais com hiperextensão do boleto e tarso já foi reportado, sendo esta conformação
uma contraindicação à realização do tratamento cirúrgico [12,25,55].
Neurectomia do nervo tibial tem demonstrado resultados positivos, no entanto, a
neurectomia do RPNPL juntamente com faciotomia são as técnica mais indicadas para
resolução de DPLS e SC nos MP’s [55].
Para a realização desta técnica, o animal é posicionado em decúbito dorsal e a
região tarsal em ligeira flexão onde uma incisão de 4-6 cm é feita junto ao bordo lateral
do TFDS, centrada com a cabeça do MTIV e com o seu limite proximal ao mesmo nível
do limite distal da castanha. A fáscia superficial plantar do metatarso é incisionada e os
tecidos dissecados até o nervo plantar lateral ser encontrado e o seu ramo profundo
identificado. São removidos 3 cm do nervo e procede-se à fasciotomia da fáscia profunda
do metatarso adjacente ao MTIV de maneira a diminuir a compressão dos nervos
metatársicos plantares e aliviar a sintomatologia de SC. Nesta fase do processo cirúrgico
é preciso ter especial atenção para não seccionar a veia e artéria transversa localizadas
na região proximal desta fáscia (Figura 29) [55].
O pós operatório requer apenas 2 semanas de descanso estrito para a ferida
cirúrgica cicatrizar, sendo que após esse tempo o cavalo passa por um plano de exercício
controlado com 6 semanas a passo à mão seguido de um aumento gradual. A
neurectomia do RPNPL tem sido reportada com uma probabilidade de 80% de retorno à
performance pré-lesão no que toca a DPLS nos MP’s [22,55].
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A presença de recorrência de claudicação mesmo após dessensibilização pode
dever a sua causa á formação de adesões entre o LS e estruturas adjacentes, presença
de enteseófitos e dor endosteal ou associada aos ramos do LS [27].
Outra abordagem poderá ser a criação de microfraturas no córtex proximo-plantar
do MTIII o que leva ao desenvolvimento de tecido conjuntivo a partir da lesão criada e se
une ao LS, no entanto, mais estudos são necessários para avaliar o sucesso desta
técnica [3,54].

k)

Prognóstico
O prognóstico em casos de DPLS é reservado sendo que um pior prognóstico

parece estar presente em casos que afetam os MP’s comparativamente aos MA’s. Isto
deve-se essencialmente ao intervalo entre início de claudicação e diagnóstico onde
apenas uma percentagem reduzida de animais afetados nos MP’s voltam a performance
normal sem claudicação detetável e também às diferentes forças biomecânicas nos MP’s
em comparação com os MA’s. Nos MP’s esse intervalo tende a ser maior e na altura do
diagnóstico já há alguma cronicidade da lesão que pode ser acompanhada por alterações
radiográficas e lesões mais difusas ecograficamente [6,10,11,22,24].
O SC que se gera na região da inserção proximal do LS dos MP’s devido ao
espessamento do ligamento e presença da fáscia profunda do metatarso também pode
estar na origem de um pior prognóstico e a presença de anomalias a nível ósseo também
afeta negativamente a resolução da claudicação [14,22].
A lesão pode ser semelhante em cavalos que competem em diferentes disciplinas
mas a habilidade do animal retornar às competições vai depender do que cada disciplina
exige do mesmo. Por isso, lesões com severidade semelhante podem ter diferentes
prognósticos dependendo da disciplina que um dado cavalo pratique. A juntar a isto,
alguns cavalos, apesar da persistência de uma claudicação ligeira ou crónica, podem
competir ao nível pretendido enquanto que outros não são capazes de atingir um nível
satisfatório em pista [6,9].
Recorrência da lesão é algo que deve ser ponderado e em cavalos na disciplina
de dressage há uma probabilidade de 37% de isso acontecer, enquanto que na disciplina
de saltos de obstáculos essa probabilidade é superior, atingindo os 46%. É relevante
afirmar que em casos de recorrência após 1 ano de lesão o prognóstico de retorno à
competição não é favorável [22].
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III. CASOS CLÍNICOS
a)

Caso clínico 1

Caracterização do paciente: Égua lazã, 15 anos, português de desporto, disciplina de
saltos de obstáculos.
Motivo da consulta: Claudicação do membro posterior direito (MPD).
História: Fez tratamento intra-articular da articulação TMT do MPD duas semanas antes
devido a claudicação de grau 3/5, mantendo-se ainda a claudicação ainda que em menor
grau.
Exame físico: Normal.
Exame locomotor estático e dinâmico: Ao exame estático a égua apresentava dor
quando efetuada pressão na zona de inserção do LS. No exame dinâmico apresentava
uma claudicação 2/5 do MPD com movimento de cabeça em linha reta no piso duro. Foi
positiva ao bloqueio direto da origem do LS do MPD, tendo este bloqueio eliminado
também o movimento de cabeça.
Exames complementares: Na ecografia da inserção proximal do LS do MPD foi
observada uma lesão hipoecóica central e bem delimitada (Figura 30).
Diagnóstico: DPLS do MPD.
Tratamento efetuado: Tratamento com PRP’s intra-lesional na inserção proximal do LS
do MPD.
Recomendações: 30 a 45 minutos a passo montado BID, em piso o mais duro possível,
durante 4 semanas, altura em que se aconselha reavaliação.
Resultados: Aumento da ecogenicidade da lesão devido ao seu preenchimento por
novas fibras de colagénio. Melhoria significativa nos sinais clínicos após 3 meses de
recuperação (Figura 31).

b)

Caso clínico 2

Caracterização do paciente: Cavalo lazão, macho castrado, 13 anos, português de
desporto, disciplina de saltos de obstáculos.
Motivo da consulta: Claudicação crónica MPD e inchaço na zona medial do metacarpo
do MAD.
História: Queixa de claudicação crónica do MPD e após concurso em Vilamoura
apareceu com a zona medial do metacarpo do MAD inchada.
Exame físico: Normal.
Exame locomotor estático e dinâmico: Ao exame estático observou-se uma tumefação
na zona medial da canela do MAD com sensibilidade/dor á palpação. No MPD constatouse que o cavalo era reto de curvilhões (Figura 32) e apresentava sensibilidade na
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inserção próximal do LSB. Acrescentando a isto o animal apresentava lombalgia e dor
sacroilíaca. No exame dinâmico o cavalo foi avaliado em linha reta onde apresentou uma
claudicação 2+/5 no MPD e 2-/5 no MAD e flexão do tarso do MPD claramente positiva.
Exames complementares: Radiografia do MPD na projeção latero-medial apresentava
área de calcificação/avulsão na região plantar-próximal do MTIII e calcificação do TFDS
supra-calcâneo e na projeção dorso-plantar uma área de esclerose na região proximal do
MTIII (Figura 33). A ecografia da inserção proximal do LS do MPD, em corte longitudinal,
revelou um espessamento do ligamento pela curvatura que este apresentava na sua
superfície plantar e pela perda do espaço existente entre o MTIII e o LS e ainda uma
zona de avulsão de periósteo na zona de inserção do LS no MTIII. Em corte transversal
verificou-se esta mesma zona de avulsão (Figura 34). Ecograficamente o MAD
apresentava lesões exuberantes com doppler positivo ao nível do corpo e ramo medial do
LSB e foi detetada uma lesão crónica já cicatrizada no LATFDP. Após realização dos
exames complementares foi feito um bloqueio anestésico da origem do LS no MPD, no
qual se obteve resultado positivo, para confirmar relação entre a claudicação e os
achados.
Diagnóstico: DPLS com fratura de avulsão no MPD, calcificação no TFDS supracalcâneo no MPD, desmite do corpo e ramo medial do LS no MAD e lesão antiga no
LATFDP no MAD.
Tratamento efetuado: Tratamento com PRP’s na inserção proximal do LS do MPD e
corpo e ramo medial do MAD e tratamento intra-articular da TMT do MPD.
Recomendações: 30 a 45 minutos a passo montado BID, em piso o mais duro possível,
durante 4 semanas, altura em que se aconselha reavaliação. Lombalgia e dor sacroilíaca
para posterior observação.
Resultados: Melhoria significativa da claudicação do MPD e MAD assim como perda de
de reação de sensibilidade/dor á palpação do corpo e ramo medial do LS do MAD após 4
semanas de recuperação, tendo sido aconselhado a progressão do trabalho.

c)

Discussão dos casos

Os casos clínicos escolhidos para complementar esta revisão bibliográfica apresentam
duas lesões distintas na origem do LS sendo que o tratamento instituído dependeu do
tipo de lesão presente. No primeiro caso clínico, visto já ter sido realizado o tratamento
intra-articular da articulação TMT á relativamente pouco tempo, optou-se apenas pela
realização de um tratamento com PRP’s intra-lesional devido ao aspeto de “core” da
lesão e ao seu caráter agudo, estando esta preenchida por liquido e não por novas fibras
de colagénio. As recomendações passaram por um longo período de passo montado logo
após o tratamento devido á evidência de que as novas fibras precisam de crescer na
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mesma direção das forças de tensão, forças essas que seriam quase inexistentes se se
opta-se por um logo período de descanso em boxe, o que iria comprometer a força
mecânica do ligamento e aumentar a predisposição á reincidência da lesão. A reavaliação
ás 4 semanas foi proposta para avaliar sinais clínicos e aparência da lesão para se tomar
a cuidada decisão de progredir com o trabalho ou não.
No segundo caso clínico temos uma inflamação do LS causada por uma fratura de
avulsão, uma lesão diferente que, apesar de ter sido aplicado o mesmo tratamento, este
foi realizado com uma abordagem diferente. Visto não haver a presença de uma lesão
focal, foi instituído um tratamento peri-ligamentar onde o intuito dos PRP’s era diminuir a
inflamação e evitar alterações ecográficas mais exuberantes. As recomendações
basearam-se nos mesmos princípios do primeiro caso clínico sendo que a lombalgia e
dor sacroilíaca ficaram para posterior observação devido á influência que as alterações
biomecânicas provocadas por uma lesão no LS dos MP’s possam ter sobre o dorso e
região pélvica do cavalo.

IV. CONCLUSÃO
O objetivo deste trabalho foi elaborar uma revisão bibliográfica de tudo o que envolve
uma DPLS, desde sinais clínicos a diferentes achados imagiológicos de maneira a
facilitar um correto diagnóstico desta afeção. A grande conclusão que se retira é a
complexidade, não só terapêutica como também etiológica e imagiológica, do LS e um
correto diagnóstico é feito através da associação de sintomatologia, anestesia local, bom
conhecimento anatómico e biomecânico e boas imagens imagiológicas, sendo o doppler
uma ferramenta muito útil aquando do exame ecográfico. Conclui-se também que existem
uma variedade de tratamentos que podem ser utilizados com várias combinações entre
eles dependendo da experiência clínica, de cada caso clínico e das possibilidades
económicas do proprietário.
Em relação ás opções terapêuticas escolhidas para a resolução dos casos clínicos
apresentados, optou-se pela utilização de PRP’s tendo-se obtido bons resultados tanto a
nível de melhoria clínica como a nível ecográfico no entanto, são várias as opções
disponíveis para este tipo de lesões tendo a escolha sido preferência do veterinário
encarregue do caso. Apesar dos bons resultados temos que estar cientes da
possibilidade de remissão devido á natureza das novas fibras de colagénio que nunca
serão tão resistentes como as fibras originais porém, este fator não é impedimento para o
animal voltar ao nível de performance pós-lesão e, em alguns casos, avançar de nível.
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VI. ANEXOS
ANEXO A. Revisão bibliográfica

Figura 1A. Corte sagital do tarso [56].
4- Osso central do tarso; 5- Terceiro osso
do tarso; 6- Quarto osso do tarso; 7- MTIII,
7a- córtex dorsal, 7b- córtex plantar; 13Ligamento plantar distal do tarso; 21TFDS; 23- TFDP; 24- LATFDP; 25- LS, 25aOrigem tarsal, 25b- Origem metatarsal; 26Fascia plantar do tarso

Figura 2. Aspeto plantaromedial do
aparelho suspensor [57].
1- MTIII; 2- MTII; 3- MTIV; 5Ligamento plantar distal do tarso; 6LATFDP; 7- LS, 7a- Origem, 7b- Corpo,
7c- Bifurcação, 7d- Ramo lateral, 7eRamo medial; 8- Ligamento
intersesamóideu; 13- Fascia plantar
profunda do metatarso

Figura 1B. Corte sagital da região proximal do
metatarso. Proximal é para a esquerda [57].
1- MTIII; 2- Terceiro osso do tarso; 3- Osso
central do tarso; 4- Quarto osso do tarso; 6Recesso plantarolateral da articulação TMT; 7Ligamento plantar distal do tarso; 8- LS, 8aOrigem tarsal, 8b- Origem metatarsal, 8c- Corpo;
9- LATFDP; 10- Tendão flexor digital lateral; 11TFDP; 12- TFDS

Figura 3. Corte transversal da região proximal do
metatarso. Lateral é para a esquerda [57].
1- MTIII; 2- MTII; 3- MTIV; 6- LS, 6a, 6b, 6c, 6d- Parte
sagital, medial, plantar e lateral respetivamente, 6e, 6fGordura medial e lateral respetivamente; 9- TFDS; 10,
11 - Te n d ã o f l e x o r d i g i t a l l a t e r a l e m e d i a l
respetivamente; 12- LATFDP; 15- Fáscia plantar
superficial do metatarso; 16- Fáscia plantar profunda
do metatarso; 17, 18, 19- Artéria, veia e nervo digital
comum lateral respetivamente; 20, 21- Artéria e nervo
digital comum medial respetivamente; 22, 23- Artéria e
veia metatársica plantar medial respetivamente; 24Veia metatársica plantar lateral
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Figura 4. Hierarquia
estrutural do tendão [55].
I - Te n d ã o r o d e a d o p o r
paratendão; II- Fascículas
de 3º grau; III- Fascículas de
2º grau; IV- Fascículas de 1º
grau; V- Fibra de colagénio;
VI- Fibrila de colagénio; VIITripla-hélix de colagénio

Figura 5. O avanço dos MP’s é facilmente
visualizado de uma vista lateral. A distância a
que o MP toca no solo em relação ao MA
tende a ser maior no lado do membro
afetado comparativamente ao lado do
membro saudável [19].

Figura 7. Hiperextensão da articulação
MTF [6].

Figura 6. Conformação “reto
de curvilhões” [58].

Figura 8. Método usado para
aplicar pressão no LS na região
proximoplantar do metatarso [19].
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Figura 9. Posição do membro e dedos do MV
para a realização do teste de Churchill para
detetar dor na região medial das articulações
distais do tarso [19, 21].

Figura 10. Teste de flexão do tarso
[19].

Figura 12. Esquema que demonstra onde se efetua o bloqueio do RPNPL. A
abordagem com agulha perpendicular ao membro (A) e a abordagem com a agulha
direcionada proximodorsalmente e axial ao MTIV [22].

Figura 13. Esquema e imagem que demonstram onde se efetua o bloqueio do
nervo tibial [6, 36].
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Figura 14. Esquema e imagem que
demonstram onde se efetua o
bloqueio intra-articular da articulação
TMT (a) e restantes articulações do
tarso (b e c). A, Vista lateral e plantar.
B, Vista medial [35, 36].

Figura 15. Radiografia da região proximal
do metatarso de aparência normal
(Esquerda) em comparação com
radiografia de um cavalo de dressage
com DPLS crónica onde se pode ver
esclerose subcortical na região
proximoplantar do MTIII (Direita) [12, 37].

Figura 16. Designação das zonas
ecográficas do tarso e metatarso
[38].

Figura 17. Imagem ecográfica em corte longitudinal
(esquerda) e transversal (direita) da origem do LS. Em
corte longitudinal a espessura dorsoplantar é medida na
zona mais distal da inserção ao MTIII [16].
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Figura 18. Imagens em corte
transversal (esquerda) e
longitudinal (direita) de uma
DPLS severa nos MP’s. Note
a perda de definição dos
contornos do LS em corte
transversal e a curvatura
plantar do mesmo em corte
longitudinal indicativo de
espessamento do ligamento
[8].

Figura 19. Imagens ecográficas representativas de lesões na origem do LS. Note uma
lesão hipoecóica difícil de definir na imagem do lado esquerdo. A imagem A foi obtida com
o membro a suportar peso onde apenas está presente uma irregularidade focal no osso
mas na imagem B, que foi obtida no mesmo local anatómico mas com o membro fletido, é
possível identificar uma lesão hipoecóica focal e bem delineada [6, 17].

Figura 20. Ecografia
transversa da região
proximal do metatarso de
um cavalo com DPLS.
Medial é para a esquerda. A
linha hipoecogénica
identificada pela seta é um
artefacto criado pelo vaso
plantar subjacente. Note
também a redução difusa da
ecogenecidade do LS [12].

Figura 21. Imagens ecográficas da origem do LS em corte
transversal e longitudinal. Note a irregularidade óssea e da
inserção do suspensor no MTIII e os vários focos de
mineralização (setas) [14].
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Figura 22. Imagem A mostra a sonda
perpendicular ao LS criando ecogenecidade
nas fibras do ligamento (B). Imagem C
mostra a sonda numa posição obliqua em
relação ao LS resultando numa imagem com
fibras hipoecóicas com tecido adiposo e
músculo ecogénicos [17].

Figura 23. Imagem
lateral de cintigrafia do
MP esquerdo de um
cavalo com DPLS. Note o
aumento focal e bem
demarcado da captação
de radiofármaco na
região proximoplantar do
MTIII [12].

Figura 24. Imagem de MRI da região proximal do LS. Note a presença de
adesões no membro direito da imagem de cima e a presença de uma
lesão focal no lóbulo medial da imagem da esquerda (seta) sendo que o
aumento da espessura do lóbulo era evidente no exame ecográfico mas a
lesão não [17].

Figura 25. Imagem de MRI em corte
transversal da região proximal do 3º
metacarpo. Note a acumulação de
fluído na região proximopalmar do 3º
metacarpo na zona de inserção do
LS. MRI é o único exame
complementar que poderia detetar
esta alteração [17].
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Figura 26. Imagem de cima- Radiografia e
tomografia computadorizada da região
proximal do MTIII em cavalos com DPLS
onde as setas lisas apontam para exostoses
e as setas pontuadas para zonas de
remodelação óssea. Imagem do canto
direito- Radiografia demonstrando de uma
fratura de avulsão na origem do LS. Imagem
da direita em baixo- Ecografia em corte
longitudinal da origem do LS onde se nota
uma descontinuidade no osso indicando uma
fratura de avulsão (setas brancas) [6, 42].

Figura 27. Imagem de uma
ferradura com pinça larga e
ramos estreitos [59].

Figura 28. Imagem demonstrativa do local de
punção de medula no esterno do cavalo
(esquerda) e secção sagital do esterno de um
cavalo demonstrando a anatomia e diferentes
tamanhos dos espaços medulares com
medições do espaço medular mais indicativo
para realizar a punção e aspiração de medula
[49].
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Figura 29. A- Localização da incisão na pele e fáscia plantar superficial do
metatarso. B- Identificação do nervo plantar lateral e seu ramo profundo.
C- Elevação do RPNPL para remoção de 3 cm do mesmo e fasciotomia
da fáscia plantar profunda do metatarso [55].

ANEXO B. Casos clínicos (Imagens gentilmente cedidas por HVEEULHT)

Figura 30. Ecografia da inserção proximal do LS do MPD da égua do caso clínico
1 em corte transversal (cima) e longitudinal (baixo) onde se pode observar uma
lesão hipoecóica bem definida no LS.
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Figura 31. Ecografia da inserção proximal do LS do MPD da égua do caso
clínico 1 em corte longitudinal, após 3 meses de recuperação, onde se pode
observar um aumento da ecogenicidade da lesão devido ao seu
preenchimento por novas fibras de colagénio.

Figura 32. Cavalo do
caso clínico 2 com
conformação reto de
curvilhões.

Figura 33. Radiografias em projeção latero-medial e dorsoplantar do MPD do cavalo do caso clínico 2. Note na zona de
inserção do LS na imagem da esquerda uma lesão
compatível com avulsão e uma calcificação na zona do TFDS
supra-calcâneo. Na imagem da direita é possível visualizar
uma área de esclerose na região plantar do MTIII.
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Figura 34. Ecografias da inserção proximal do LS do MPD do cavalo do caso
clínico 2. É possível visualizar uma área compatível com fratura de avulsão
em todas as imagens. Note também o espessamento do LS em corte
transversal, mais facilmente visualizado na imagem de baixo.
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