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RESUMO 

As lesões musculoesqueléticas em cavalos de competição afetam com maior frequência os 

tendões destes, em especial o tendão flexor digital superficial (TFDS), comprometendo a 

performance do animal ou podendo motivar o fim da sua carreira desportiva.  

A componente prática da presente dissertação englobou a apresentação da abordagem 

terapêutica em diferentes casos e respetiva evolução ao longo do tempo, bem como a 

elaboração e preenchimento de inquéritos epidemiológicos. Este último ponto teve como 

intuito o estudo do maneio em poldro e a quantidade de exercício no momento da obtenção do 

diagnóstico de tendinite do TFDS em cavalos criados em Portugal.  

O estudo realizado tratou-se de um estudo epidemiológico descritivo em nove animais, sendo 

apresentada a distribuição da frequência de cada uma das componentes possivelmente 

relacionadas com o aparecimento de tendinite no TFDS. A maioria dos cavalos afetados eram 

machos. A sua aptidão era, em igual número, ensino e saltos de obstáculos e apenas um dos 

nove praticava endurance. A média das idades ao aparecimento da lesão no TFDS (lesão na 

região palmar do terço médio do terceiro osso metacarpiano na grande maioria dos animais) 

foi igual a sete anos. À data do aparecimento da lesão, sete cavalos encontravam-se na 

introdução ao exercício/iniciação de modalidade ou a praticar exercício de relativa baixa 

intensidade. Até ao desmame, a maior parte dos animais encontrava-se em paddock ou box 

com acesso a paddock e, após o desmame, em paddock. Os animais com possibilidade de 

realizarem exercício mais tempo por dia (estabulação em paddock) foram, na sua maioria, 

sujeitos a pisos duros. Os casos clínicos relatados foram diagnosticados com recurso à história 

clínica e exame físico (estático e dinâmico), tendo o diagnóstico definitivo sido obtido por 

ecografia. Em relação à abordagem terapêutica dos mesmos, na maioria consistiu no seguinte: 

crioterapia e pomada de dimetilsulfóxido enquanto medidas anti-inflamatórias, repouso e 

programa de exercício controlado.   

Palavras-chave: Tendinite do tendão flexor digital superficial, lesão, inquérito 

epidemiológico, exercício, maneio. 
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ABSTRACT 

Musculoskeletal injuries in racing horses most often affect their tendons, especially the 

superficial digital flexor tendon (TFDS), compromising the performance of the animal or 

possibly motivating the end of their sports career. 

The practical component of this dissertation included the presentation of the therapeutic 

approach in different cases and their evolution over time, as well as the preparation and 

completion of epidemiological surveys. This last point was intended to study the foal 

management and the amount of exercise at the time of obtaining the diagnosis of TFDS 

tendonitis in horses bred in Portugal. 

The study carried out was a descriptive epidemiological study in nine animals, showing the 

frequency distribution of each of the components possibly related to the appearance of 

tendonitis in the TFDS. Most of the affected horses were males. The disciplines practiced by 

the animals were, in equal numbers, teaching and jumping, and only one of the nine practiced 

endurance. The average age at the appearance of the lesion in the TFDS (lesion in the palmar 

region of the middle third of the third metacarpal bone in the vast majority of animals) was 

equal to seven years. At the time of the appearance of the injury, seven horses were in the 

introduction to the exercise / initiation of modality or to practice relatively low intensity 

exercise. Until weaning, most animals were in a paddock or box with access to a paddock 

and, after weaning, in a paddock. The animals with the possibility of exercising more time per 

day (paddock housing) were mostly subjected to hard floors. The reported clinical cases were 

diagnosed using clinical history and physical examination (static and dynamic), and the 

definitive diagnosis was obtained by ultrasound. Regarding their therapeutic approach, the 

majority consisted of the following: cryotherapy and dimethyl sulfoxide ointment as anti-

inflammatory measures, rest and a controlled exercise program. 

Keywords: Tendinitis of the superficial digital flexor tendon, lesion, epidemiological survey, 

exercise, management. 
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1 RELATÓRIO DE ESTÁGIO E CASUÍSTICA: 

No âmbito do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária da Faculdade de Medicina 

Veterinária da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o estágio curricular foi 

realizado em clínica ambulatória de equinos, com a Dra. Rita Rocha Pires, entre os dias 7 de 

setembro de 2018 e 23 de janeiro de 2019. Durante estes meses, foi-me possível acompanhar 

consultas de diversas áreas, mas maioritariamente de ortopedia.  

Através do programa europeu ERASMUS, foi-me ainda possível estagiar, entre os dias 11 de 

fevereiro e 14 de abril de 2019, no Hospital Veterinário de Ghent. Neste estágio acompanhei 

consultas e procedimentos em diversas áreas, em ambiente hospitalar. O programa realizado 

englobou a rotação semanal por diferentes especialidades: medicina interna (duas semanas), 

anestesiologia (uma semana), cirurgia (duas semanas), imagiologia (duas semanas), ortopedia 

(uma semana) e reprodução (uma semana). Os procedimentos habituais de medicina interna 

englobavam a administração de medicação, a realização de rondas diárias com o médico 

veterinário interno e a discussão de casos clínicos, o acompanhamento de consultas, exames e 

procedimentos. Na especialidade de anestesiologia, por sua vez, participei diariamente na 

preparação de fármacos sedativos e anestésicos, preenchimento de fichas de monitorização 

anestésica e controlo do período pós-cirúrgico. A rotina diária das semanas de cirurgia incluiu 

a preparação dos materiais necessários para cada cirurgia, do animal (tricotomia, limpeza e 

desinfeção da área a ser intervencionada), bem como a limpeza e desinfeção da sala de 

cirurgia. Durante as semanas de imagiologia participei em aulas diárias de interpretação de 

exames ecográficos e radiográficos (com realização de teste no final de cada semana) e na 

realização dos exames imagiológicos requisitados pelos médicos veterinários das outras 

especialidades. Na especialidade de ortopedia acompanhei a realização de exames de 

claudicação, a realização de tratamentos e a ferração de cavalos. Por último, na especialidade 

de reprodução acompanhei exames reprodutivos, o fim de gestação de éguas em ambiente 

hospitalar, um parto, o período pós-parto e primeiros dias de vida de poldros. 

As tabelas seguintes dizem respeito à casuística de cada um dos estágios efetuados. 
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Tabela 1 - Casuística do estágio realizado com a Dra Rita Rocha Pires. 

Casos clínicos 

Digestivo 

Extração dente de lobo 2 

Excisão quisto dentário 1 

Dentisteria 7 

Síndrome de Úlceras Gástricas em Equinos 1 

Obstrução intestino delgado 2 

Encarceramento de intestino delgado no 

ligamento nefro-esplénico 
1 

Diarreia 1 

Músculo-esquelético 

Abcesso sub-solar 7 

Hematoma sub-solar 1 

Ferida penetrante na sola do casco 1 

Ferradura rodada 1 

Deformação angular dos membros (poldro) 1 

Laminite 2 

Síndrome do navicular 1 

Osteoartrite da articulação interfalângica 

proximal 
3 

Osteoartrite da articulação interfalângica 

distal 
4 

Osteoartrite da articulação 

metacarpofalângica 
2 

Osteoartrite da articulação femoro-tibio-

patelar 
1 

Osteoartrite da articulação tarso-metatársica 2 

Osteocondrite dissecante 6 

Fratura da articulação metacarpofalângica e 

da primeira falange; osteomielite 
1 

Fratura da primeira e segunda falanges 1 

Desmite do ligamento suspensor do boleto 9 

Calcificação do ligamento suspensor do 

boleto 
1 

Desmite do LA-TFDP 1 

Tendinite no TFDP não confirmada por 

tomografia 

1 

Tendinite no TFDS 9 

Hiperextensão da articulação 

metacarpofalângica 
1 

Exostose metacarpiana 3 

Linfangite 1 

Osteoartrite nas facetas articulares 

“Kissing Spines” 2 

Contratura muscular 1 
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Miosite idiopática 1 

Infiltração da articulação interfalângica 

distal 

8 

Infiltração da articulação 

metacarpofalângica 

15 

Infiltração da articulação tarso-metatársica 16 

Infiltração da região toraco-lombar 4 

Mesoterapia da região toraco-lombar 7 

Infiltração da articulação sacro-ilíaca 8 

Infiltração da articulação femoro-tíbio-

patelar 
3 

Vesicação dos ligamentos da soldra 5 

Infiltração vértebras cervicais 1 

Dessensibilização da inserção do suspensor 

com neurolítico 
1 

Tratamento com shock-wave 5 

Tratamento com PRP 3 

Exame de claudicação preventivo 8 

Exame de claudicação de acompanhamento 24 

Exame radiográfico pré-exame de compra 11 

Exame de compra 16 

Respiratório 

Asma 2 

Pneumonia 1 

Reprodutor 

Criptorquidismo 1 

Ecografia reprodutiva de acompanhamento 

de gestação 
2 

Inseminação artificial 1 

Oftalmologia 

Conjuntivite 1 

Úlcera da córnea 2 

Parasitologia 

Babesiose 1 

Pele 

Dermatofilose (“arestins”) 2 

Habronemose cutânea 1 

Sutura de ferida no boleto 1 

Sutura de ferida no lábio inferior 1 

Sarcóide nodular 1 

Sarcóide verrucoso 1 

Seroma 2 

Neonatologia 

Abcesso 1 

Medicina Preventiva 

Vacinação 14 

Desparasitação 13 
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Tabela 2 - Casuística do estágio realizado no Hospital Veterinário de Ghent 

Hospital Veterinário de Ghent 

Imagiologia (2 semanas) 

Aulas teóricas 1 

Exame radiográfico para ferração 2 

Fratura no osso sesamóideu (exame 

radiográfico) 
1 

Exame radiográfico de cavalo diagnosticado 

com obstrução recorrente das vias áreas 

inferiores 

1 

Exame ecográfico do ligamento suspensor 2 

Exame radiográfico de cavalo sujeito a 

neurectomia (2 anos antes) – artroses na 

superfície plamar e plantar da primeira 

falange 

1 

Exame radiográfico abdominal – suspeita de 

cólica por ingestão de 

Areia 

1 

Fratura da coluna vertebral toraco-lombar 

em vitelo 
1 

Exame radiográfico – desvio angular do 

membro em poldro 
1 

Exame radiográfico do sacro 1 

Exame radiográfico de controlo pós-

operatório (remoção de fragmento na 

articulação metacarpo-falângica) 

1 

Exame radiográfico casco (após exame 

estático e dinâmico) 
3 

Exame radiográfico – laminite 1 

Exame radiográfico para descartar a 

possibilidade de presença de fissura 
1 

Exame radiográfico seios nasais em cabra 1 

Exame radiográfico pulmonar 1 

Exame radiográfico pulmonar em poldro 

(broncopneumonia) 
1 

Exame radiográfico oral 1 

Medicina Interna (2 semanas) 

Rondas, discussão de casos clínicos e apresentação de caso clínico 

Gastroscopia 5 

Endoscopia (repouso e dinâmica –de 1 

Cirurgia 

Artroscopia 2 

Excisão de sarcoide 1 

Excisão abcesso entre os dois ramos da 

mandíbula 
1 

Castração em campo 3 
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hemiplegia laríngea grau IV) 

Endoscopia 2 

Cavalo com obstrução recorrente das vias 

aéreas inferiores e pneumonia bacteriana 

(colheita de sangue arterial) 

1 

Pneumonia por 

Streptococcus zooepidemicus 
1 

Síndrome de Úlceras Gástricas em Equinos 1 

Gasterofilose 3 

Abcesso por corpo estranho no pescoço 1 

ECG em cavalo com múrmuro sistólico com 

ponto máximo de intensidade no tórax do 

lado esquerdo 

1 

Cavalos com perda de peso crónica 3 

Anemia infecciosa equina 1 

Impactação gástrica 1 

Tromboflebite pós-cirurgia 3 

Doença da gordura amarela 1 

Impactação da flexura pélvica 5 

Impactação cecal 2 

Impactação colon dorsal esquerdo 2 

Encarceramento de intestino delgado no 

ligamento nefro-esplénico 
1 

Encarceramento de intestino delgado no 

foramen epiploico 
1 

 Intussuscepção intestinal em poldro 1 

Timpanismo cecal 1 

Choque hipovolémico 1 

Síndrome de Cushing 1 

Insuficiência renal aguda 1 

Epilepsia 1 

Miopatia traumática 1 

Égua prenha (9 meses) com peritonite e 

hemorragia do alantóide 
1 

Aborto aos 9 meses de gestação (fratura de 

membro posterior do poldro, com 

consequente laceração da placenta) 

1 

Dermatite 1 

Tétano 1 

Observação colocação cateteres para 

cardioversão e acompanhamento pós-

cirúrgico 

2 

Anestesiologia (uma semana), cirurgia dia 

(1 semana) e cirurgia noite (1 semana) 

Cirurgia de obstrução de uretra (ovelha) 1 

Castração 1 

Castração em campo 4 
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Ovariectomia por laparoscopia 1 

Laparotomia exploratória (laceração do 

útero, peritonite e inflamação do intestino) 
1 

Cirurgia de cólica (encarceramento de íleo 

no foramen epiploico) 
1 

Cirurgia de cólica 2 

Doença periodontal 1 

Excisão de sarcoide abdominal ventral 1 

Remoção de fragmentos ósseos por 

artroscopia em cavalos com osteocondrite 

dissecante 

5 

Limpeza e sutura de ferida (cabeça) 1 

Anestesia para realização de tomografia 

computorizada para avaliação odonto-

mandibular e odonto-maxilar 

1 

Extração de dois incisivos 1 

Sinoscopia 1 

Reprodução (uma semana) 

Acompanhamento de éguas em fim de 

gestação 
12 

Parto 1 

Exame ecográfico para identificação da fase 

do ciclo éstrico 
10 

Ovum pick-up 2 

Remoção de quisto uterino 1 

Ecografia testicular 2 

Colheita de sémen 3 

Ortopedia 

Ferração ortopédica 4 

Canker 1 

Abcesso sub-solar 1 

Linfangite após ferida 1 

Fratura do osso acessório 1 

Doença degenerativa articular 2 

Infiltração da articulação falângica distal 2 

Infiltração da articulação interfalângica 

proximal 
2 

Infiltração da articulação tarso-metatársica 1 
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INTRODUÇÃO: 

Em cavalos de competição, uma das lesões musculoesqueléticas que surge com maior 

frequência, em qualquer modalidade, é a lesão de tendões. Estas lesões estão mais estudadas 

em cavalos de corrida (Thorpe, et al., 2010). A distribuição das lesões em tendões varia 

consoante a modalidade (Estrada, et al., 2014), mas os tendões e ligamentos de equinos mais 

comumente lesionados são os palmares ou plantares dos membros, distalmente (Smith, 2008).  

Os membros anteriores funcionam como pilares, tendo sobretudo a função de suporte de peso, 

enquanto que os membros posteriores, com articulações com ângulos mais pronunciados, 

servem principalmente como meio de propulsão (Clayton, 2016). O centro de gravidade do 

cavalo, ponto teórico do seu corpo em redor do qual a sua massa se encontra igualmente 

distribuída (Baxter, 2011), encontra-se mais próximo dos membros anteriores que dos 

membros posteriores (Figura 1). Tal justifica o facto de a maioria das lesões ocorrerem nos 

membros anteriores, sujeitos a maiores cargas. O rácio de distribuição de peso entre os 

membros anteriores/posteriores é de aproximadamente 60%:40%. No entanto, pode ser 

alterado pelo peso do cavaleiro (para 70%:30%), pelos andamentos (o trote, por exemplo, ao 

ser um andamento a dois tempos, garante uma distribuição de peso mais semelhante entre 

membros anteriores e posteriores) e pelas modalidades desportivas (através, por exemplo, do 

trabalho dos membros posteriores do cavalo, em dressage, com o objetivo de o “reunir”) 

(Ross & Dyson, 2010).  

A maior parte das lesões nos tendões de equinos ocorrem no tendão flexor digital superficial 

(TFDS), comprometendo a performance (Thorpe, et al., 2010) ou podendo determinar o fim 

da carreira desportiva do animal. Este tipo de lesões está associado, em cavalos de corrida, a 

um reservado ou mau prognóstico e a um prognóstico mais favorável no que diz respeito às 

restantes modalidades equestres (Ross & Dyson, 2010).  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Evolução do sistema locomotor no cavalo:  

A domesticação animal foi responsável pela alteração do papel das espécies animais, com 

consequente modificação da sua denotação, de simples presas a entidades económicas. A 

domesticação do cavalo, contrariamente à das restantes espécies, não surgiu com o objetivo de 

recorrer ao seu aproveitamento como alimento ou material de vestuário, mas sim das suas 

capacidades locomotoras. O cavalo assumiu a função de meio de transporte principal das 

grandes civilizações e, por milénios, uma temida arma de guerra. É no fim da Segunda Guerra 

Mundial que, com a revolução mecânica (iniciada durante a Primeira Guerra Mundial), a 

função de transporte e arma de guerra do cavalo chega ao fim, com consequente perda de 

interesse pela espécie. Porém, no final dos anos sessenta do século XX, os desportos equestres 

ganham popularidade. A ligação entre o Homem e o cavalo revelou-se, assim, forte o 

suficiente para transpor o fim daquela que fora a razão da sua união em primeiro lugar, não 

existindo, à exceção de possíveis condições económicas desfavoráveis, motivo algum que 

leve a crer que o interesse pela espécie equina venha a diminuir (Back & Clayton, 2013).  

As elevadas velocidades atingidas pelos cavalos de competição nos dias de hoje, bem como a 

sua resistência e força, é devida à evolução natural, a cruzamentos seletivos (os quais deram 

origem às diversas raças existentes) e à capacidade de resposta ao exercício (Rivero & Hill, 

2016). Por sua vez, o endireitamento e alongamento dos membros permitiu que as suas 

passadas se tornassem mais amplas (Budras, et al., 2009).  

A redução de dígitos é frequente entre mamíferos, encontrando-se exemplos disso na remoção 

do dígito I do aparelho locomotor de carnívoros (embora presente nos membros), na fusão 

central dos dígitos III e IV, na redução variável dos dígitos II e V e na eliminação frequente 

do dígito I em artiodáctilos. Ao longo do seu processo evolutivo, os cavalos sofreram uma 

redução extrema de dígitos, possuindo um único (osso metacarpiano III), com dois dígitos 

reduzidos (ossos metacarpianos II e IV). O seu ancestral possuía quatro ossos metacarpianos 

(Solounias, et al., 2018). 

Os equinos são animais relativamente nervosos, que permanecem em pé durante períodos 

prolongados de tempo, prontos a fugir do perigo sempre que necessário. Os quatro membros 

destes animais ungulados não colapsam devido à atividade dos músculos dos membros.Tendo 
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em conta que músculos ativos estão sujeitos a fadiga e tornam-se dolorosos, facilmente se 

compreende a necessidade de reduzir o trabalho realizado por estes músculos. Tal é 

conseguido por tendões e ligamentos capazes de estabilizar as articulações numa posição que 

permita o suporte do corpo (Budras, et al., 2009).  

O trabalho realizado pelos músculos do tronco para que os cavalos se mantenham em estação 

é mínimo, uma vez que as forças necessárias são exercidas por tecido conjuntivo: ligamentos 

(cabeça e pescoço), fáscia (abdómen) e aponevroses (região lombar) (Kienapfel, et al., 2018). 

A estabilização das articulações tem como objetivo a prevenção da flexão das mesmas. Tal 

não sucede com a articulação metacarpofalangiana (boleto), que se apresenta hirperextendida 

durante o apoio dos membros. A estabilização desta não passa pela prevenção da flexão, mas 

sim de extensão em demasia, evitando, deste modo, o afundamento do boleto (Budras, et al., 

2009).  

Tendinite do tendão flexor digital superficial:  

A ocorrência de lesões no tendão não apresenta um único padrão: pode variar desde 

inflamação peritendinosa e dor, com ausência de perda estrutural, a rutura completa do 

tendão. A tendinite surge, normalmente, associada a elevada morbilidade e a um período 

prolongado de repouso (Baxter, 2011).  

2.1 Tendão Flexor Digital Superficial: 

2.1.1 Função: 

O cavalo é um animal cursorial que, apesar da sua altura e elevada massa corporal, apresenta 

capacidades atléticas consideráveis. A musculatura pesada dos membros encontra-se 

proximalmente, enquanto que distalmente estes animais possuem um único dígito funcional e 

tendões longos e leves, cuja função é o suporte e movimentação das articulações distais. Deste 

modo, há uma diminuição da energia despendida na locomoção (Clayton, 2016).  Os 

movimentos da parte distal dos membros são praticamente passivos, como resultado da 

libertação de energia elástica pelos tendões flexores e ligamento suspensor quando o membro 

não está a suportar peso (alívio de carga) (Hinchcliff, et al., 2008).  

Os tendões e ligamentos são estruturas que desempenham um papel fundamental na 

locomoção, transmitindo a força necessária ao esqueleto para que este se movimente, 
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funcionando como suporte dos membros (tendões flexores digitais) ou contribuindo para a 

manutenção da integridade articular (ligamentos) (Hinchcliff, et al., 2013). As estruturas 

tendinosas, constituídas por tecido conjuntivo denso, ligam os músculos aos ossos (Birch, 

2007).  

A função posicional desempenhada pelos tendões é extremamente importante, mas alguns 

conseguem também armazenar e libertar energia, contribuindo para uma eficaz locomoção 

(Hinchcliff, et al., 2008). O tendão de Aquiles, no ser humano, funciona deste modo 

(acumulando e libertando energia) (Birch, 2007), tal como as estruturas do aspeto palmar da 

região metacárpica de equinos, em particular o TFDS e o ligamento suspensor nos equinos 

(Hinchcliff, et al., 2008). A hiperextensão da articulação metacarpofalângica quando há 

suporte de peso pelo membro, provoca o alongamento do TFDS, do tendão flexor digital 

profundo (TFDP) e do ligamento suspensor (LS). Consequentemente, há armazenamento de 

energia cinética e potencial sob a forma de energia elástica, a qual é libertada durante a fase 

de propulsão (Hodgson, et al., 2013).  

2.1.2 Anatomia: 

A parte distal dos membros possui um dígito e três estruturas palmares (o TFDS e o TFDP, 

com os seus ligamentos acessórios e o ligamento suspensor), a suportarem a articulação 

metacarpiana (Hinchcliff, et al., 2008).  

O músculo flexor digital superficial origina-se no epicôndilo medial do úmero e prolonga-se 

distalmente através do TFDS, a partir da parte distal do antebraço (Denoix, 1994). O TFDS 

insere-se na extremidade distal da primeira falange e na extremidade proximal da segunda 

falange, atrás dos ligamentos colaterais nos dois locais de inserção (Climent, et al., 2004).  

O TFDS também tem origem no ligamento acessório do tendão flexor digital superficial  (LA-

TFDS), que se insere no aspeto caudomedial do rádio, 7 a 11 cm proximal à articulação 

radiocárpica (Denoix, 1994) e se funde com o TFDS próximo do carpo. A partir deste ponto, 

o tendão atravessa o canal cárpico (retináculo dos flexores), rodeado por uma bainha sinovial,

juntamente com o TFDP (Climent, et al., 2004). Ao nível do canal cárpico, o TFDS é 

envolvido pela bainha sinovial carpal, juntamente com o TFDP, do qual se encontra separado 

pelo mesotendão. A bainha sinovial carpal estende-se desde 7 a 10 cm proximalmente à 

articulação radiocárpica até ao terço proximal do metacarpo (Hodgson, et al., 2013).  
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Posteriormente, ao nível do metacarpo, o TFDS torna-se achatado e adquire a forma de meia-

lua (Denoix, 1994).  

Figura 1 – Vista palmaro-medial (A) e vista palmar (B) da anatomia dos ligamentos anulares presentes 

distalmente nos membros de equinos (A: Ligamento Anular Palmar; B: Ligamento Anular Digital Proximal; C: 

Ligamento Anular Digital Distal; D: Fáscia do Tendão Digital Flexor; E: Articulação do Boleto; F: Feixe 

Neurovascular; G: Ligamento de Ergot) (Adaptado de Albanese, et al., 2014).  

Nos equinos, os tendões flexores são estabilizados por três ligamentos anulares: o ligamento 

anular palmar (LAP, com origem na superfície abaxial dos ossos sesamóides proximais), o 

ligamento anular digital proximal (LADP, que se origina mais distalmente que o LAP, 

medial e lateralmente aos tubérculos proximal e distal da primeira falange, tendo a forma de 

um “X”) e o ligamento anular digital distal (com origem na extremidade medial e lateral do 

aspeto distal da primeira falange e inserção na terceira falange, juntamente com o TFDP) 

(Cohen, et al., 2008). O movimento dos tendões flexores pode ser limitado pela constrição 

destes ligamentos (que correspondem a espessamentos da bainha profunda) (Albanese, et al., 

2014).  

O LAP suporta o TFDS e do TFDP durante o seu trajeto através do canal do boleto (ao nível 

da articulação metacarpofalângica), no interior da bainha do tendão flexor digital. Por outro 

lado, atua também no sentido de impedir o movimento dorsal e abaxial dos ossos sesamóides 

proximais durante a extensão do boleto (Owen, et al., 2008).  

No sulco sesamóideu, o LAP une-se aos tendões flexores digitais e à fáscia que os envolve. 

Distalmente ao canal formado por este ligamento, o TFDP perfura o TFDS, numa abertura 

existente neste último tendão (Baxter, 2011), a manica flexoria (ao nível dos ossos 

sesamóides proximais (Denoix, 1994). Esta tem, como possível função, a manutenção do 
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alinhamento dos tendões na zona palmar da articulação metacarpofalângica A manica flexoria 

proximal corresponde a um anel fibroso formado a partir das extremidades medial e lateral do 

TFDS. No aspeto proximal da bainha do tendão digital flexor, um anel fibroso é formado a 

partir do TFDS e da manica flexoria, através do qual passa o TFDP. (Findley, et al., 2017). 

Proximalmente aos ossos sesamóides proximais e até ao meio da segunda falange, há uma 

bainha sinovial digital que se estende desde 4 a 7 cm (Hodgson, et al., 2013). Distalmente aos 

ossos sesamóides proximais, verificam-se mudanças estruturais no TFDS, o qual se torna 

progressivamente mais fino no plano sagital e mais espesso abaxialmente (Denoix, 1994). Na 

extremidade distal da primeira falange, o TFDS ramifica-se, o que é acompanhado pelo 

espessamento distal do tendão (Denoix, 1994). O LADP cobre o TFDS à medida que este se 

bifurca em dois ramos, os quais se vão inserir na extremidade proximal da segunda falange. 

Entre os ramos do TFDS encontra-se, por sua vez, o TFDP, estando estes dois tendões 

envolvidos pela bainha digital do tendão flexor (Baxter, 2011).   

2.1.3 Histologia: 

Os tendões são constituídos por uma matriz extracelular fibrosa densa, sintetizada e mantida 

por um número reduzido de tenócitos (Thorpe, et al., 2010). O principal componente dos 

tendões é água (70%), sendo que a matéria seca (os restantes 30%) é sobretudo constituída 

por colagénio (Dowling, et al., 2000). De facto, 75% a 80% da matéria seca corresponde a 

colagénio, aparecendo as fibras elásticas como um componente menor do tecido tendinoso 

(Hodgson, et al., 2013). 

O tendão é uma estrutura formada a partir da organização hierárquica de moléculas de 

colagénio em unidades de diâmetro sucessivamente maior: microfibrilhas, subfibrilhas e 

fibras, as quais, por sua vez, se agrupam em fascículos (Figura 2), separados entre si pelos 

septos do endotendão (Dowling, et al., 2000). Pode, assim, dizer-se que o tendão é constituído 

por duas diferentes regiões: os fascículos, que ocupam a maioria do volume tendinoso, e a 

matriz interfascicular (endotendão). Esta última é menos organizada, menos densa e tem 

menor quantidade de colagénio tipo I e maior de colagénio tipo III, proteoglicanos e elastina. 

O tendão, por sua vez, é rodeado por uma camada fina de tecido conjuntivo (epitendão), que 

tem continuidade para o interior dos fascículos, envolvendo-os (endotendão) (Hinchcliff, et 

al., 2013). 
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Os locais não envolvidos por uma bainha sinovial, são envoltos pelo paratendão, uma camada 

de tecido conjuntivo que cobre o epitendão (Hodgson, et al., 2013).   

Figura 2- Representação esquemática da estrutura hierárquica do tendão, com organização de colagénio em 

subunidades de diâmetro sucessivamente maior (Adaptado de Dowling, et al., 2000). 

Atualmente é conhecido que os tendões não só apresentam diferenças na sua composição e 

estrutura consoante a sua função, como também que a matriz interfascicular de tendões cuja 

função é o posicionamento do membro não é igual à de tendões com capacidade de 

armazenamento e libertação de energia. A maior resistência a fadiga da matriz interfascicular 

deste último tipo de tendões, comparativamente a tendões posicionais, é um exemplo da 

capacidade de especialização destes tecidos (Spiesz, et al., 2018). 

2.1.3.1 Matriz colagínea: 

As moléculas de colagénio são estabilizadas através de ligações químicas intermoleculares 

(Thorpe, et al., 2010). O tipo de colagénio mais frequente na constituição de um tendão flexor 

normal é o tipo I, embora também se encontre presente, em quantidades menores, colagénio 

tipo II, III, IV e V (Dowling, et al., 2000). O tipo II de colagénio é normalmente associado a 

cartilagem, estando presente nas zonas fibrocartilagíneas dos tendões, à volta de 

proeminências ósseas e onde é submetido a forças compressivas (Hodgson, et al., 2013). Os 

tipos III, IV e V encontram-se presentes nas membranas basais e endotendão (Dowling, et al., 

2000). A síntese de fibras de colagénio e de outros componentes da matriz está a cargo dos 

fibroblastos do tendão, localizados entre estas fibras e denominados de tenócitos (Hodgson, et 

al., 2013).   

O interior dos fascículos apresenta um padrão ondulado, denominado crimp, responsável pela 
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elasticidade do tendão nas fases iniciais de apoio do membro. Este diminui com a idade, o que 

contribui para o aumento da rigidez do tendão em cavalos mais velhos (Dowling, et al., 2000). 

Tal como tendões com funções distintas não têm igual composição e estrutura, o padrão 

ondulado das fibras de colagénio entre diferentes tendões também não é o mesmo (Spiesz, et 

al., 2018). Uma fibra de colagénio cujo crimp tem um reduzido ângulo rutura mais facilmente 

que uma com um crimp com um ângulo maior (Hodgson, et al., 2013). 

2.1.3.2 Matriz não colagínea: 

Embora 80% da matéria-seca de um tendão corresponda a colagénio, os restantes 20% não 

deixam de ser fundamentais para a organização e função do tecido tendinoso (Hinchcliff, et 

al., 2013).  

A matriz não colagínea varia ao longo da estrutura hierárquica: a quantidade presente entre 

moléculas de colagénio e subfibrilhas é, por um lado, pouca ou nenhuma, e, por outro, mais 

complexa nas subunidades maiores de colagénio. A lubricina e a elastina são componentes 

desta matriz que só foram encontrados entre fascículos. Por último, é importante referir que a 

composição varia ainda consoante o tipo de função desempenhada pelos tendões, surgindo os 

sujeitos a maiores tensões como aqueles com maior conteúdo em proteínas não colagíneas. 

Adicionalmente, surgem mudanças nesta matriz ao longo do desenvolvimento, maturação e 

envelhecimento (Thorpe, et al., 2013).   

A matriz não colagínea é composta maioritariamente por glicoproteínas (proteína ligada 

covalentemente a um ou mais hidratos de carbono), nas quais se encontram incluídos os 

proteoglicanos e outras moléculas, como a proteína de matriz da cartilagem oligomérica 

(COMP, do Inglês Cartilage oligomeric matrix protein) (Thorpe, et al., 2013). A função e 

localização precisa de proteínas não colagíneas na matriz do tendão é ainda pouco conhecida, 

apesar de já se encontrar estabelecido que existem diferenças em regiões distintas do tendão. 

As regiões sujeitas a cargas compressivas elevadas (como as que rodeiam articulações) estão 

associadas a elevada presença de proteínas não colagíneas, tornando os tendões mais rijos e 

resistentes a compressão. Em contrapartida, nas regiões do tendão que são sujeitas a tensão, a 

matriz não colagínea é relativamente reduzida.  

A função dos proteoglicanos não é totalmente conhecida, sendo que se pensa que é da sua 

responsabilidade a regulação da síntese de fibras e a organização da matriz. A proteína central 
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liga-se às fibras de colagénio em locais específicos, enquanto que as cadeias laterais de 

glicosaminoglicanos interagem com cadeias laterais de outros proteoglicanos, permitindo, 

deste modo, estabilizar fibras de colagénio distanciadas. Os proteoglicanos, ao permitirem a 

formação destas pontes entre as fibras de colagénio, aumentam a resistência do tendão, 

possibilitando um suporte mais fácil das tensões a que este é sujeito, através da distribuição 

destas por diversas fibras (Thorpe, et al., 2010).  

Um TFDS saudável contém, na região metacarpofalangiana, proteoglicanos de grandes 

dimensões, semelhantes a cartilagem, em maior quantidade do que aquela que se verifica no 

terço médio do metacarpo. Esta diferença, tal como a maior síntese de proteoglicanos na 

região metacarpofalangiana, pode estar relacionada com as diferenças funcionais e 

metabólicas existentes entre as regiões de tensão e de compressão. Os proteoglicanos de 

reduzidas dimensões, presumivelmente, sintetizam colagénio, organizam espacialmente fibras 

e têm capacidade de influenciar a função dos tenócitos (Dowling, et al., 2000). 

A proteína de matriz da cartilagem oligomérica (COMP), uma das glicoproteínas presente na 

matriz interfibrilhar em maior quantidade, possui a capacidade de ligar 5 moléculas de 

colagénio adjacentes: possui 5 subunidades que conseguem ligar-se a colagénio tipo I 

(Thorpe, et al., 2013). As possíveis funções desta glicoproteína englobam a estabilização das 

fibras de colagénio e a síntese de fibras (Dakin, et al., 2014).  

Quando nascem, os cavalos apresentam níveis baixos de COMP nos tendões flexores digitais, 

mas esta proteína vai-se acumulando durante o crescimento, tornando-se numa das 

glicoproteínas mais abundantes durante esta fase da vida do animal. É de destacar que os 

valores mais elevados surgem quando é atingida a maturidade do esqueleto, aproximadamente 

aos 2 anos de idade, nas zonas do TFDS sujeitas a tensão. Terminado o período de 

crescimento, a quantidade de COMP presente nas regiões de tensão do TFDS diminui, 

mantendo-se, contudo, nas regiões de compressão. O papel desta proteína pode ser mais 

organizacional que estrutural, o que é suportado pelo facto de os níveis serem mais elevados 

durante o crescimento (quando a matriz está ser sintetizada) e diminuírem após esta fase 

(quando praticamente não se verificam mudanças nas propriedades dos tendões) (Hinchcliff, 

et al., 2013).  
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2.1.4 Propriedades biomecânicas: 

As fibras de colagénio, estruturas cilíndricas organizadas paralelamente ao eixo longitudinal 

do fascículo (Hodgson, et al., 2013), eram consideradas as principais responsáveis pela força 

do tendão. Atualmente sabe-se que as ligações cruzadas covalentes entre fibras de colagénio e 

as ligações cruzadas eletrostáticas entre proteínas não colagíneas contribuem 

significativamente para as propriedades biomecânicas dos tendões (Dowling , et al., 2000). 

Os tendões (e ligamentos) apresentam uma elevada resistência à tração, flexibilidade e 

elasticidade (Goodship, et al., 1994). Durante o desempenho da sua função fisiológica normal, 

os tendões com capacidade de armazenamento de energia são sujeitos a elevadas tensões, 

enquanto que os meramente posicionais são submetidos a tensões muito menores (Birch, 

2007). O TFDS tem de ser forte o suficiente para suportar as forças locomotoras e 

gravitacionais a que é sujeito e capaz de se alongar o necessário para possibilitar o 

armazenamento de energia (Hodgson, et al., 2013). Por um lado, são os tendões que 

apresentam estas caraterísticas que permitem que os cavalos atinjam velocidades elevadas 

com um menor trabalho muscular e, portanto, com um menor gasto energético. Por outro, são 

também estes os mais predispostos a lesões.  

O alongamento máximo in vivo estimado do tendão extensor digital comum (TEDC), um 

tendão posicional, é de 2,5%, cerca de 4 vezes inferior ao ponto de rutura in vitro (9,7%). Em 

oposição, o alongamento máximo in vivo do TFDS, durante o galope, é de 16%, sendo que o 

ponto de rutura in vitro se encontra entre os 15% e os 17%. Por esta razão, o TFDS tem uma 

margem de segurança, durante a sua atividade fisiológica normal, muito reduzida, ainda que 

existam cavalos de alta competição que durante toda a sua carreira nunca lesionam este 

tendão.  

O armazenamento e libertação de energia pelo tendão está dependente do alongamento 

durante a fase de apoio e retração durante a fase de voo, razão pela qual o TFDS é menos 

rígido que o TEDC (Thorpe, et al., 2010). A capacidade de alongamento do tendão está 

dependente da sua área de secção transversal (AST), das propriedades dos tecidos que o 

constituem e da força a que é sujeito (esta última aplicada sobre o tendão através do músculo 

que lhe está associado) (Birch, 2007).  

A AST dos tendões digitais de equinos é variável ao longo do seu comprimento, e 
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inversamente proporcional ao teor total de colagénio e à percentagem ocupada pelas fibras de 

colagénio (Hodgson, et al., 2013). O TFDS não é homogéneo: a região metacárpica é mais 

rígida e tem uma menor AST que a região sesamóideo-digital, o que pode explicar a elevada 

incidência de aparecimento de lesões na região metacárpica. Em caso de tendinite, há um 

aumento da AST, com consequente redução do stress, diminuição da rigidez e da tensão a que 

o tendão é sujeito. O suporte de carga pelo TFDS dos membros anteriores, a passo e a trote

em superfícies planas, é máximo no início da fase de apoio, sendo, contudo, variável com o 

exercício e inclinação dos terrenos (Dowling & Dart, 2005). 

2.1.4.1 Curva de tensão/deformação: 

O suporte de carga pelo membro provoca a distensão dos tendões. A comparação entre as 

propriedades de diferentes estruturas tendinosas é facilitada pelo recurso a um gráfico que 

trace a força por unidade de área (tensão) em relação à percentagem de alongamento. Deste 

modo, é obtida uma curva que é caraterizada por quatro regiões distintas (Figura 3): 1) 

alongamento não linear do tendão (relacionado com a perda do padrão ondulado das fibras 

de colagénio); 2) deformação linear (sendo possível, através da área da curva associada a 

esta região, determinar a elasticidade do tendão); 3) distensão irreversível do tendão 

(possivelmente associado a rutura de ligações covalentes) e 4) rutura (durante a qual há uma 

queda abrupta - até zero - de tensão (Ross & Dyson, 2010). 

Figura 3 – Curva simplificada de tensão/deformação do tendão. 1: região de alongamento não linear; 2- região 

de deformação linear; 3: distensão irreversível do tendão; 4: rutura (Adaptado de Ross & Dyson, 2010).  

2.1.4.2 Histerese: 

A histerese é a medida da perda de energia que se verifica durante o ciclo de suporte e alívio 

de carga. Esta medida é obtida através da diferença entre a curva de tensão/deformação 

quando há suporte de carga pelo tendão e a mesma curva na ausência de suporte de carga. A 
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área entre estas duas curvas corresponde à energia perdida, maioritariamente por calor. Esta é 

responsável pelo aumento de temperatura na zona central do tendão durante o suporte 

sucessivo de carga pelo tendão (que ocorre, por exemplo, durante o exercício) (Hinchcliff, et 

al., 2013). 

2.1.5 Fisiologia: 

Num tendão saudável, existe um equilíbrio entre os processos anabólicos e os catabólicos. Os 

fibroblastos presentes no parênquima de tendões de equinos que praticam exercício físico sob 

condições fisiológicas atuam no sentido de manter o equilíbrio homeostático entre a formação 

de proteínas (anabolismo) e a degradação da matriz extracelular rica em colagénio 

(catabolismo). Para este equilíbrio é necessária a ação das metaloproteínases da matriz 

(enzimas proteolíticas que degradam a matriz extracelular, fundamentais na manutenção e 

reparação de tecidos) e dos inibidores de tecido de metaloproteínases (que controlam, 

parcialmente, a atividade das metaloproteínases) (Dahlgren, 2007). 

2.1.6 Patogenia da lesão: 

A exposição do TFDS a elevada tensão, durante a locomoção a elevada velocidade, pode 

danificar isoladamente fibras de colagénio, o que não afeta as propriedades mecânicas do 

tendão, mas pode alterar a interação entre as células e a matriz. A reparação destes 

microdanos é necessária para que não resultem em lesão clínica.  

Durante o apoio cíclico de carga é possível que o TFDS seja exposto a uma tensão 

suficientemente elevada para que haja formação de microdanos, sem lesão clínica, 

provavelmente como resultado de fadiga muscular, alterações da resposta neuromuscular ao 

exercício ou terreno acidentado (Thorpe,et al., 2010). O suporte cíclico de carga por amostras 

de tendão in vitro foi associado a inflamação e degradação da matriz, com alteração da 

morfologia celular e aumento de marcadores inflamatórios (COX-2 e IL-6) e marcadores de 

degradação de colagénio (C1, 2C). A natureza inicial do ciclo de tendinose, bem como a 

extensão do mesmo que se deve a atividade celular anormal ou à impossibilidade de reparação 

da matriz por uso excessivo do tendão e perda celular, são ainda alvo de debate. Tendo em 

conta que se trata de um processo degenerativo, a condição prévia à rutura do tendão é 

denominada de tendinopatia ou de tendinose e não de tendinite (Patterson-Kane, et al., 2012). 
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Os mecanismos que se pensa que possam estar envolvidos na degenerescência da matriz são 

diversos e englobam quer vias diretas, como a atuação de forças físicas, quer vias indiretas, 

como o efeito da hipóxia, da isquémia e consequente reperfusão da lesão, da regulação 

anormal da apoptose e da hipertermia (Thorpe et. al., 2015). 

A energia potencial e cinética variam em cada passada do galope, mecanicamente diferente do 

trote. O armazenamento e libertação de energia elástica não são uma parte importante durante 

o galope; no entanto, devido ao suporte cíclico do membro, é necessário um suporte ativo do

boleto. O boleto é suportado por três sistemas de músculos independentes: músculo flexor 

digital profundo (MFDP), MFDS e interósseo. O interósseo é responsável pelo suporte 

passivo e o MFDS é incapaz de produzir trabalho positivo devido ao reduzido comprimento 

das suas fibras. O MFDP é mais importante durante a locomoção a elevada velocidade, uma 

vez que possui fibras rápidas, mas está mais sujeito a fadiga. A fadiga deste músculo tem 

como consequência o aumento do suporte passivo do boleto pelo músculo interósseo e do 

suporte pelo MFDS, resistente a fadiga. O músculo flexor digital superficial (MFDS) 

contribui para uma diminuição do gasto metabólico no suporte estático do membro, mas o seu 

papel mais relevante é durante a locomoção: a carga a que o membro é sujeito aumenta com o 

Figura 4 - Modelo proposto de tendinopatia degenerativa, em que se verifica que existe inicialmente uma reação 

por parte do tendão (tendinopatia reativa), seguida de incapacidade de reparação e, por fim, de degenerescência 

(irreversível). No entanto, nem todos os pontos desta via já foram identificados em tendões de equinos (Adaptado 

de Patterson-Kane et al., 2012). 
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aumento da velocidade, tal como a força produzida por este músculo. O MFDS é a única 

estrutura capaz de responder ativamente à diminuição da contribuição do MFDP, razão pela 

qual o TFDS é vulnerável a sobrecarga (Butcher, et. al., 2007). Portanto, segundo Thorpe et 

al., (2010), a maior probabilidade de ocorrerem lesões em tendões em corridas de longas 

distâncias ou de obstáculos, a presença de alterações degenerativas da matriz e o aumento da 

incidência com a idade, sugerem que não se trata de uma mera consequência a sobrecarga. No 

entanto, é importante ter em conta que as lesões em tendões são provavelmente mais 

complexas do que o descrito acima, sendo previsivelmente resultado de diversos fatores 

(Butcher, et. al., 2007).  

O papel da hirpertermia durante o exercício: 

Nem toda a energia acumulada no TFDS é recuperável (nem toda pode ser novamente 

transformada em energia cinética). Se os vasos sanguíneos que rodeiam o tendão não forem 

suficientes para que haja dissipação do calor formado, há um consequente aumento da 

temperatura deste tecido (Birch et al., 1997).  

A zona central do tendão apresenta carência de vasos sanguíneos, o que a torna propensa à 

acumulação de calor (Yamasaki, et al., 2001). Na zona central do TFDS de equinos já foram 

registados, in vivo, aumentos substanciais de temperatura durante a locomoção a elevada 

velocidade. Nesta, já foi possível registar uma temperatura igual a 45 graus Celsius em 

cavalos a galope; em oposição, a temperatura na superfície do tendão era 5 graus Celsius mais 

baixa. As células de mamíferos de outros tecidos não são capazes de tolerar facilmente a 

exposição a temperaturas elevadas. 

Como a zona central do tendão, onde há um aumento mais significativo da temperatura, está 

associada a degenerescência e consequente aparecimento de lesões no TFDS, é possível que a 

hipertermia induzida pelo exercício possa estar relacionada com o aparecimento destas lesões 

degenerativas. No entanto, um estudo realizado por Birch et al. (1997), concluiu que a 

temperatura induzida na região central do TFDS durante o galope não persiste por tempo 

suficiente para que provoque morte celular in vivo (um cavalo de corrida não é capaz de 

galopar a elevada velocidade por mais de aproximadamente dez minutos). Mas, se este estudo 

indica que é pouco provável que a degenerescência da zona central do tendão seja devida a 

morte celular, também refere que a exposição repetida a períodos curtos de hipertermia pode 
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comprometer a função celular. Este comprometimento, com consequente redução da 

capacidade de síntese ou alteração do metabolismo celular, pode alterar a composição da 

matriz. Em oposição, Yamasaki, et al., em 2001, isolaram fibroblastos provenientes do TFDS, 

com o intuito de determinar a sua sensibilidade ao calor e observaram que o número de 

células mortas, após exposição a pelo menos 43 graus Celsius durante uma hora, aumentava. 

Além disso, identificaram diferenças na sensibilidade ao calor de fibroblastos provenientes de 

tendões e fibroblastos da pele, com estes últimos a serem menos resistentes.  

Um cavalo de corrida usado em alta competição, por exemplo, pode atingir velocidades 

elevadas ao mesmo tempo que suporta o peso do cavaleiro, sendo possível que em 

determinadas circunstâncias a temperatura na zona central do TFDS seja superior a 45 graus 

Celsius. Na segunda parte do estudo realizado por Birch et al., em 1997, foi demonstrado um 

rápido declínio da viabilidade dos fibroblastos do tendão após terem sido submetidos a 

temperaturas entre os 46 e os 48 graus Celsius durante dez minutos. Desta forma, é possível 

que, excecionalmente, a prática de exercício a altas velocidades possa causar morte celular 

(Birch, et al., 1997).    

O papel da hipoxia durante o exercício: 

A isquémia tecidular e consequente hipoxia foram apontadas como potenciais fatores 

envolvidos no surgimento de lesões. Durante a locomoção, o TFDS é continuamente 

contraído e libertado, o que pode interromper a circulação sanguínea do tendão 

intermitentemente. Por sua vez, a interrupção do suprimento sanguíneo pode resultar num 

défice de nutrientes e/ou baixo pH e maior sensibilidade a morte celular por calor (Birch, et 

al., 1997). 

De acordo com Birch, et al. (1997), os tenócitos de equinos possuem enzimas mitocondriais, 

tendo, por isso, a capacidade de recorrer a oxidação. No entanto, células isoladas de tendões 

em degenerescência tinham um perfil enzimático semelhante ao de células normais, podendo 

não ser capazes de se adaptar a baixas concentrações de oxigénio através do aumento do 

anabolismo para produção de energia. Através da cultura de células demonstraram que, em 

alguma medida, as células necessitam de metabolismo aeróbico, uma vez que os níveis de 

ATP intracelulares diminuíram significativamente na presença de um agente desacoplador 

respiratório. Birch, et al. (1997),  concluem que é muito provável que o oxigénio seja 
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necessário para a manutenção do normal funcionamento celular, podendo situações de 

hipoxia, em oposição, alterar o metabolismo, diminuindo a atividade celular, com 

degenerescência do tendão e consequente rutura do mesmo(Hinchcliff, et al., 2013).  

2.1.7 Irrigação sanguínea do tendão: 

O tendão é uma estrutura constituída por células tendinosas, matriz proteica extracelular, 

vasos sanguíneos e linfáticos e nervos. Os vasos sanguíneos são responsáveis pelo 

fornecimento de nutrientes às células tendinosas. A irrigação sanguínea intra-tendinosa é 

proveniente da junção músculo-tendinosa, da inserção óssea e de vasos sanguíneos que 

entram no tendão através do mesotendão, dentro das bainhas tendinosas ou através do 

paratendão (Hinchcliff, et al., 2013). Entre a junção músculo-tendinosa e os locais de inserção 

no osso, encontram-se presentes vasos longitudinais intra-tendinosos e vasos extra-

tendinosos, com estes últimos a localizarem-se no paratendão ou mesotendão. Lateral e 

medialmente aos bordos do TFDS no terço médio do metacarpo, estendem-se dois vasos 

sanguíneos de maior calibre, com anastomoses entre si (Hodgsonet al., 2013). No entanto, não 

são apenas os vasos sanguíneos que fornecem nutrientes ao tendão, uma vez que o fluido 

sinovial contido na bainha tendinosa também o pode fazer (Hinchcliff,et al., 2013). 

O fluxo sanguíneo nos tendões aumenta durante a realização de exercício físico, embora tal 

possa não ocorrer com a mesma magnitude em cavalos não treinados. Além disso, a 

circulação sanguínea tendinosa aumenta muito (mais de 300%) quando surgem lesões nos 

tendões aumento este registado nos dois membros, mesmo em caso de tendinite clínica 

unilateral, o que sugere que este processo pode ter uma natureza bilateral (Hinchcliff, et al., 

2013).    

2.1.8 Cicatrização: 

O processo de cicatrização de tecidos tendinosos, durante o qual há um aumento da síntese de 

colagénio, engloba três fases: inflamação aguda, proliferação fibroblástica e remodelação. 

Durante este processo, a formação de ligações cruzadas (“cross-linking”) e a organização 

sucessiva das moléculas de colagénio permitem que o tendão adquira gradualmente maior 

resistência a tensão e capacidade de suportar cargas mais elevadas (Dahlgren, 2007).  

Inicialmente, no local da lesão é maioritariamente sintetizado colagénio tipo III, com o tipo 
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IV e V a tornarem-se também evidentes. As fibras de colagénio tipo I surgem após a fase 

aguda, sendo predominantes quer estas, quer as de tipo III, durante os seis meses após o 

aparecimento da lesão. Depois deste período, as fibras de colagénio tipo I tornam-se 

maioritárias. Apesar de a predominância de fibras de colagénio tipo I estar associado à 

normalização do tecido cicatricial, é possível identificar, até 14 meses após o aparecimento da 

lesão, pequenas fibras de colagénio tipo III, não organizadas, que podem nunca vir a 

desaparecer. O tecido cicatricial apresenta uma composição e organização da matriz anormais, 

o que afeta negativamente as suas propriedades biomecânicas (Dowling, et al., 2000). As três

fases referidas são as mesmas que se verificam na cicatrização de uma ferida, mas o processo 

de cicatrização é mais lento em tendões ou ligamentos do que na pele. O programa de 

reabilitação deve ter em conta as alterações que vão ocorrendo lentamente no tendão em 

recuperação, relativas às suas propriedades mecânicas (Dahlgren, 2007). 

Para a cicatrização de tendões foram propostas duas vias distintas, uma intrínseca (através dos 

tenócitos) e uma extrínseca (através dos fibroblastos sinoviais e células inflamatórias 

provenientes da bainha do tendão). É provável que as duas ocorram ao longo deste processo. 

Acredita-se que ocorram em fases distintas, com a via extrínseca a ser predominante no início 

da cicatrização e a intrínseca a partir dos vinte e um dias após o aparecimento da lesão (Pulos 

& Bozentka, 2015).  

A fase aguda da cicatrização prolonga-se por um período igual a uma ou duas semanas, 

consoante a gravidade da lesão e o recurso a medidas anti-inflamatórias. Durante esta fase, 

são percetíveis sinais clínicos de inflamação: dor, calor e edema. O início é caraterizado pela 

migração de células inflamatórias para o local da lesão, as quais fagocitam o tecido necrótico. 

Para além de realizarem a fagocitose, os monócitos e macrófagos libertam substâncias 

vasoativas e fatores quimiotáticos, os quais estimulam a angiogénese e a proliferação de 

células (Dahlgren, 2007). 

Posteriormente, esta fase de resposta celular é substituída por uma de proliferação 

(reparação). Esta inicia-se poucos dias após o aparecimento da lesão e prolonga-se por um 

período que varia entre várias semanas a meses. A fase proliferativa é caraterizada por uma 

hipertrofia do endotendão, devida a acumulação de elementos celulares e vasculares. A região 

do tendão onde surgiu a lesão torna-se hipercelular e os fibroblastos presentes nesse tecido 

modificam a sua forma, em simultâneo com uma alteração do metabolismo celular, 
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possibilitando a síntese aumentada de matriz extracelular rica em colagénio. Nas quatro 

primeiras semanas que seguem o aparecimento da lesão, a quantidade de colagénio tipo III 

presente no tendão é muito superior à presente num tendão saudável. Após estas quatro 

semanas, a proliferação celular atinge o seu expoente máximo, encontrando-se a lesão já 

preenchida por um tecido fibroso imaturo semelhante a tecido de granulação. A matriz 

extracelular encontra-se desorganizada, o que naturalmente afeta as propriedades mecânicas 

do tendão, pelo que este não é ainda capaz de suportar exercício mais intenso do que passo 

controlado.  

A fase de remodelação é fundamental na recuperação de um cavalo com uma lesão tendinosa. 

Para além da organização da matriz extracelular, é durante esta fase, que se inicia às seis 

semanas e se pode prolongar por seis a doze meses, que se formam ligações covalentes entre 

as fibras de colagénio, que se tornam mais fortes ao longo do tempo e permitem aumentar a 

resistência do tendão a tensão (Dahlgren, 2007). O tecido cicatricial que substitui o tecido 

normal do tendão no local da lesão, confere força ao tendão, mas torna-o mais rijo, o que 

diminui a capacidade de desempenhar a sua função e o torna mais predisposto ao 

aparecimento de novas lesões, muitas vezes em locais adjacentes ao da lesão inicial 

(Hinchcliff, et al., 2013).  

2.2 Diagnóstico: 

O diagnóstico é obtido através da história clínica e sinais de inflamação (dor, calor, edema e 

claudicação) e do recurso à ecografia (Smith, 2008) ou à ressonância magnética, enquanto 

meios complementares de diagnóstico (avaliação semi-objetiva da lesão) (Mair, et al., 2013).  

2.2.1 Exame estático: 

A história clínica, em caso de problema ortopédico, engloba informações essenciais, entre as 

quais a idade, a raça, a modalidade praticada e a natureza (claudicação ou perda de 

performance) e duração do problema identificado pelo tutor.   

O médico veterinário, durante a realização do exame físico, deve começar por observar o 

cavalo à distância, de todos os ângulos, de modo a obter informação relativa à condição 

corporal, conformação e simetria do animal e posteriormente, proceder à avaliação de todas as 

regiões dos membros (Mair, et al., 2013). A observação do animal permite detetar possíveis 
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zonas edemaciadas e alterações na postura do membro (Smith, 2008), bem como a apreciação 

da forma e tamanho do casco, do tipo de ferradura e o desgaste da mesma, dos talões (altos ou 

baixos) e do ângulo entre a quartela e o casco (Davidson, 2018).  

A palpação, passo seguinte, não deve ser descurada, uma vez que permite identificar zonas 

quentes e dolorosas e apreciar a consistência de tumefações ou de espessamentos existentes 

(Mair, et al., 2013). A palpação deve preceder o exame dinâmico de claudicação, tendo em 

conta que este possibilita a identificação do membro afetado, o que poderia resultar em 

negligência dos restantes membros durante a palpação, com consequente possível não deteção 

de problemas compensatórios nos mesmos. A palpação de um membro deve sempre ser 

comparada com a do membro contralateral, tendo presente, contudo, a possibilidade de ambos 

se encontrarem afetados (Ross & Dyson, 2010). Nas tendinites crónicas do TFDS, a zona da 

lesão no tendão pode já não se apresentar quente e com edema, mas o cavalo afetado ainda 

claudicar (Baxter, 2011).  

2.2.2 Exame dinâmico: 

O exame dinâmico de claudicação (avaliação dos andamentos do cavalo), etapa seguinte do 

exame físico, consiste na observação do cavalo de frente, de trás e dos dois lados, a passo e a 

trote, em linha reta e em círculos, numa tentativa de identificação de alterações nos 

andamentos. O médico veterinário deve procurar sinais como, por exemplo, encurtamento da 

passada, colocação irregular do casco e flexão da cabeça ou rigidez (AAEP).  

A claudicação consiste na redução do suporte de peso pelo membro afetado através de uma 

adaptação do padrão de locomoção que tem como objetivo final a transferência de carga para 

os restantes membros (movimentos assimétricos durante a locomoção) (Clayton, 2016). A 

claudicação, definida comumente como uma alteração dos andamentos normais do cavalo 

devida a uma modificação estrutural ou funcional do sistema locomotor, é, no entanto, apenas 

um sinal clínico e não uma doença (Back & Clayton, 2013). A ausência desta no momento em 

que o cavalo é observado por um médico veterinário, está maioritariamente relacionada com o 

grau de inflamação e não propriamente com o grau de lesão no tendão em si. De facto, o fim 

da fase inflamatória (após uma a duas semanas) está usualmente a par com o fim da 

claudicação, embora a cicatrização da lesão seja bem mais demorada (Smith, 2008).  

A classificação em graus, da claudicação que o animal apresenta, deveria ter por base, 
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idealmente, um sistema de classificação consistente, capaz de ser utilizado em todos os tipos 

de claudicação e globalmente aceite; contudo, este sistema não existe (Davidson, 2018). 

Assim, na América do Norte é vulgarmente utilizada a escala graduada de 0 a 5, descrita na 

tabela nº3, em oposição à utilização da escala graduada de 0 a 10, geralmente empregue na 

Europa (Ross & Dyson, 2010).  

Tabela 3- Escala de claudicação desenvolvida pela AAEP (American Association of Equine Practiotioners, 

2019). 

Graus Caraterísticas observadas 

0 Não se deteta claudicação. 

1 

Claudicação dificilmente observada e não consistente, independentemente 

das circunstâncias em que os andamentos do animal são avaliados (por ex. em 

círculo, em piso mole, em piso duro, etc.). 

2 

Claudicação dificilmente observada a passo ou a trote em linha reta, embora 

seja consistentemente observável em determinadas circunstâncias (por ex. 

em círculo, num plano inclinado, piso duro, montado, etc.) 

3 Claudicação consistentemente observável a trote, em todas as 

circunstâncias. 

4 Claudicação evidente a passo. 

5 Claudicação com apoio mínimo do membro afetado durante a locomoção 

e/ou o repouso ou completa incapacidade de andar. 

Os testes de flexão são utilizados com o seguinte propósito: detetar alterações em cavalos nos 

quais não é encontrado problema algum durante o exame inicial, exacerbar claudicações 

ligeiras e facilitar o processo de localização da lesão (Mair, et al., 2013).   

Por último, os bloqueios anestésicos são frequentemente utilizados para localizar a origem da 

dor, uma vez que dessensibilizam as regiões do membro cuja inervação é da responsabilidade 

dos nervos que se encontram distalmente ao local de injeção anestésica (Mair, et al., 2013). 

Embora não se trate de uma ciência exata, a avaliação do efeito destes no grau de claudicação 

permanece a melhor abordagem na determinação da origem da dor e da claudicação 

(Davidson, 2018).  

2.2.3 Meios complementares de diagnóstico – ecografia: 

Atualmente existem disponíveis diversos meios complementares de diagnóstico que permitem 

avaliar lesões no TFDS, entre os quais a radiografia, a cintigrafia, a termografia, a ecografia e 

a ressonância magnética. Muito embora todos sejam úteis, a obtenção de uma imagem precisa 
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e que seja repetível é difícil, destacando-se, por isso, o papel da ecografia e da ressonância 

magnética, enquanto meios mais fiáveis. Ao contrário do que se sucede com a ressonância 

magnética, a ecografia permite facilmente obter uma imagem em tempo real de tecidos moles, 

de uma forma relativamente acessível, razão pela qual é o meio complementar de eleição no 

diagnóstico de lesões de tendões em equinos (Alzola Domingo, et al., 2017).  

A ecografia permite não só obter um diagnóstico, como conhecer o grau de extensão da lesão 

do TFDS (Baxter, 2011). O momento ideal para a sua realização é sete dias após a lesão 

inicial, dado que a mesma se pode expandir nos primeiros dias (Mair, et al., 2013). Este é 

ainda o meio ideal de monitorização da cicatrização dos tecidos lesionados e da recuperação 

(Baxter, 2011).  

Durante o exame ecográfico, é necessário que o cavalo se encontre em estação, com o seu 

peso igualmente distribuído pelos membros anteriores, para que os tendões se encontram sob 

tensão (Kidd, et al., 2014). Caso contrário, a forma e espessura dos mesmos poderia variar 

(Rose & Hodgson, 2000). A avaliação ecográfica com o membro em suspensão e com recurso 

a Doppler é também útil (Kidd, et al., 2014).  

Um exame ecográfico completo do TDFS estende-se desde as zonas proximais do metacarpo 

até aos bulbos do casco, devendo ser realizado de proximal para distal, de modo a tornar 

possível a deteção de todas as lesões existentes e a área correspondente às mesmas em corte 

transversal (Baxter, 2011). As imagens ecográficas devem ser obtidas quer no plano 

transverso, quer no plano longitudinal.  

A descrição da zona do membro onde se localiza a lesão requer a utilização de um sistema de 

divisão do membro em diferentes zonas. O mais amplamente utilizado divide a região do 

metacarpo III (MC III) desde a articulação carpometacárpica até à parte proximal do 

ligamento palmar anular do boleto, em três níveis iguais (I a III, de proximal para distal). Por 

sua vez, cada uma destas zonas encontra-se dividida em duas metades (Figura 5), A e B, e a 

área palmar do boleto corresponde à zona IIIc no membro anterior (Kidd, et al., 2014). 
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Figura 5- Representação da anatomia normal da ecografia distal do membro; A, imagem transversal do aspeto 

palmar da região metacarpiana; B, imagem longitudinal do aspeto palmar da região metacarpiana (Adaptado de 

Rose & Hodgson, 2000). 
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A presença de áreas hipoecoicas é sugestiva de lesão aguda; em oposição, áreas heterogéneas 

de zonas hipo e hiperecoicas estão associadas a lesões crónicas (Smith, 2008). Os sinais 

ecográficos de tendinite do TFDS, para além da presença de áreas hipoecóicas (centralmente 

localizadas ou difusas), são: aumento da espessura do tendão, alteração da sua forma, margem 

ou posição e edema peritendinoso (Mair, et al., 2013).   

O recurso ao Doppler permite avaliar o fluxo sanguíneo de tendões flexores em cicatrização. 

De notar que, em tendões saudáveis, o fluxo sanguíneo percetível é mínimo, enquanto que a 

hipervascularização após a lesão é normal (deverá diminuir ao longo do processo de 

recuperação). Assim, a interpretação ecográfica de lesões de tendões deve ter em conta a 

ecogenicidade, tamanho, padrão, forma, posição, margens e vascularização das mesmas 

(Smith, 2008).   

No momento em que surge a lesão, a mesma é preenchida por sangue e detritos de 

ecogenicidade variável. Como os coágulos que se formam podem ter a mesma ecogenicidade 

do parênquima normal, a lesão pode não ser ecograficamente identificada nos primeiros dias.  

A lesão aguda é heterogénea e caraterizada por perda de alinhamento das fibras, detetável em 

imagens longitudinais. O edema, por sua vez, é responsável pelo aumento do conteúdo em 

água e diminuição da ecogenicidade do paratendão e tecidos subcutâneos. A confirmação do 

aumento do tamanho do tendão afetado pode ser obtida através da comparação da imagem 

ecográfica obtida com a do membro contralateral. O hematoma e o tecido de granulação 

imaturo, que preenchem a lesão dias após o aparecimento da mesma, são hipoecóicos e 

responsáveis pelo aparecimento da imagem típica de muitas lesões tendinosas. Uma lesão 

aguda no TFDS é ecograficamente definida, comumente, como uma área hipoecogénica na 

região central do tendão (lesão nuclear), geralmente no terço médio do MC III, como a 

representada na figura 6. 

Após o aparecimento da lesão, é possível o aumento do tamanho da mesma ao longo de dias, 

devido a constante hemorragia e libertação local de enzimas por células inflamatórias, motivo 

pelo qual a realização de exame ecográfico para classificação da gravidade da lesão, deve 

ocorrer entre os 7 e os 10 dias seguintes ao aparecimento da mesma. (Kidd, et al., 2014). 
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Figura 6- Imagem ecográfica da região palmar do terço médio do MC III em corte transversal (A) e corte 

longitudinal (B). Lesão nuclear bem definida e hipoecogénica no TFDS (relacionada com o tecido de granulação 

inicial). SDTF: tendão flexor digital superficial; DDFT: tendão flexor digital profundo (Adaptado de Kidd, Lu & 

Frazer, 2014). 

A identificação de lesões difusas é mais difícil: o tendão torna-se mais espesso, hipoecogénico 

e muito heterogéneo, com perda de estriação visível em corte longitudinal. O aumento de 

espessura do tendão pode ser avaliado objetivamente através da área de secção transversal, em 

imagens ecográficas de cortes transversais (Kidd, et al., 2014). À medida que a lesão cicatriza, 

torna-se mais ecogénica e as suas margens menos indistintas (Mair, et al., 2013).  

Apesar do aparecimento de lesões ser mais frequente no terço médio do MC III, a existência 

de lesões proximais ou distais não é impossível e é uma hipótese a ter em conta. As lesões que 

afetam o boleto ou a quartela podem apresentar quantidades variáveis de efusão da bainha 

digital e estão muitas vezes associadas, ao contrário do que se sucede com lesões mais 

próximas, a fibrose subcutânea secundária (Kidd, et al., 2014).  

As lesões de tendões podem apresentar um de quatro tipos distintos de ecogenicidade: tipo 1, 

correspondente a uma lesão hiperecóica, com predominância do branco, tipo 2, lesão 

hipoecóica que apresenta a mesma quantidade das cores branco e preto, tipo 3, lesão 

hipoecóica com predominância do preto e tipo 4, lesão anecoica, totalmente preta (Smith, 

2008). As lesões mais graves são aquelas em que há rutura completa do tendão, as quais 

correspondem, ecograficamente, a uma área do TFDS quase anecóica na sua totalidade, 

rodeada por uma fina linha ecogénica (paratendão) (Kidd, et al., 2014). 

Além da identificação de lesões, a ecografia permite obter prognósticos e avaliações de 

cicatrização mais precisos (Kidd, et al., 2014). A gravidade das lesões é obtida a partir da sua 

ecogenicidade, da sua AST, da AST do tendão afetado e do tendão do membro contralateral, e 

da posição e extensão das lesões (O’Sullivan, 2007). A percentagem de tendão lesionado é 

determinada através da divisão entre a soma da AST da lesão em cada uma das sete zonas (Ia 
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a IIIc) que dividem a região do MC III e previamente descritas, com a soma da AST do 

tendão em cada uma destas zonas. Este método permite ter uma noção do volume da lesão ao 

longo do tendão e avaliar objetivamente a gravidade da mesma. As lesões ligeiras são aquelas 

cuja percentagem de tendão lesionado se encontra entre os 0% e os 15%, moderadas entre os 

16% e os 25% e graves todas aquelas cuja percentagem exceda os 25% (Kidd, et al., 2014).  

2.3 Tratamento 

Reparação do tendão – tratamento conservador: 

A fase inicial do tratamento de tendinites tem como objetivo a redução da inflamação, 

enquanto as seguintes pretendem promover a cicatrização do tendão (Witte, et al., 2016). O 

tratamento anti-inflamatório, utilizado para interromper a cascata inflamatória o mais 

rapidamente possível, engloba terapêutica física e médica. A primeira abordagem corresponde 

à aplicação de gelo (durante 20 minutos, 3 vezes por dia e ao longo de 5 dias), a bandagem 

dos membros por 3 a 4 semanas (O’Sullivan, 2007) e hidroterapia com água fria e massagens, 

em associação com repouso em box (Baxter, 2011).  

A aplicação de gelo tem não só um papel anti-inflamatório, como também analgésico, ao 

provocar vasoconstrição, diminuir a atividade enzimática e a formação de mediadores 

inflamatórios e ao atrasar a condução nervosa. No entanto, a exposição prolongada a 

temperaturas baixas não é inócua, podendo originar vasodilatação reflexa e, 

consequentemente, edema.  

Quanto à bandagem do membro do tendão afetado, um penso Robert Jones modificado pode 

ser utilizado na maior parte das lesões de tendões e ligamentos na região do metacarpo ou 

quartela (Smith, 2008).  

Relativamente à terapêutica médica de lesões tendinosas, a administração sistémica, 

normalmente durante 3 a 5 dias, de anti-inflamatórios não esteróides surge como a base da 

mesma. A administração de uma dose única de corticoesteróides de ação curta pode 

apresentar um efeito anti-inflamatório inicial mais potente (O’Sullivan, 2007). Porém, é 

necessário ter em conta que não é recomendável durante a fase de cicatrização, pois inibe a 

fibroplasia e, por conseguinte, a reparação do tendão lesionado.  

A aplicação tópica ou a administração intravenosa de dimetilsulfóxido (DMSO) tem uma ação 
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anti-inflamatória, mas pode também fragilizar o tecido tendinoso (Smith, 2008). A utilização 

de glicosaminoglicanos polissulfatados (GAGPS) como parte do tratamento na fase inicial da 

cicatrização do tendão tem apresentado benefícios (O’Sullivan, 2007), através da inibição de 

colagenases e metaloproteínases e da ativação de macrófagos, não tendo, contudo, efeito a 

nível dos fibroblastos. Geralmente, os GAGPS são administrados intramuscularmente, 

embora seja possível a sua inoculação no local da lesão. Salienta-se que não foram detetadas 

diferenças significativas, no que diz respeito a recidivas, entre cavalos tratados com GAGPS e 

cavalos cujo tratamento consistiu apenas em exercício controlado (Smith, 2008).   

A administração de substâncias no local da lesão como parte do protocolo terapêutico de 

tendinites, apesar de ser uma possibilidade, não pode ser realizada até 3 dias após o 

aparecimento da lesão (pode resultar em aumento da hemorragia). Por sua vez, o volume 

injetado no tendão está diretamente relacionado com a extensão da lesão.  

Para além dos GAGPS, outras substâncias podem ser inoculadas como o ácido hialurónico 

(AH), os corticoesteróides e fumarato beta-aminoproprionitrilo (FBAPN) (Smith, 2008). 

Vários estudos foram realizados no sentido de obter informações acerca da influência da 

administração de ácido hialurónico na cicatrização de tendões e na formação de adesões, com 

recurso a diferentes modelos animais, tendões, procedimentos de indução de lesões e 

moléculas de alto e baixo peso molecular de AH. De uma forma geral, demonstraram o papel 

desempenhado pelo AH na redução da formação de cicatrizes e tecido de granulação e na 

prevenção da formação de adesões posteriormente à cicatrização do tendão. A eficácia do AH 

de elevado peso molecular é superior, em oposição ao AH de baixo peso molecular, dado que 

tem uma semi-vida maior, podendo, assim, servir de barreira entre o tendão e a bainha (Abate, 

et al. , 2014).  

A inoculação de corticoesteróides diretamente em tendões pode ser causadora de necrose e 

mineralização distrófica de tecidos, pelo que a sua utilização correta é sistémica ou 

peritendinosa, nas fases iniciais de tendinites (Smith, 2008). O FBAPN possui a capacidade 

de se ligar à enzima lisil oxidase, inibindo a desaminação da lisina, primeiro passo na 

formação de ligações covalentes inter e intra-moleculares de fibras de colagénio. Tal, em 

associação com exercício controlado, pode prevenir a formação exagerada destas mesmas 

ligações na fase inicial de cicatrização do tendão e promover a linearização das fibras de 

colagénio. A administração de FBAPN no local da lesão foi associada a resultados iniciais 



55 

bastante satisfatórios, com 80% dos cavalos tratados deste modo a apresentarem uma 

melhoria de pelo menos 75% nas medições ecográficas. Contudo, os resultados a longo prazo 

são menos convincentes, com apenas 45% a 50% dos animais capazes de regressarem à sua 

atividade atlética máxima. Deste modo, a utilização de FBAPN deve apenas ser considerada 

em casos graves de tendinite e em cavalos cujo tutor seja capaz de se comprometer com o 

tratamento, dado que é necessário um controlo estrito do exercício e exames ecográficos 

regulares (Dowling, et al. 2000).   

Reparação do tendão – tratamento cirúrgico: 

A realização do splitting do TFDS está limitada a lesões anecogénicas na região central do 

tendão (Dowling, et al. 2000). Sempre que seja visível ecograficamente uma lesão deste tipo, 

o splitting ecoguiado do tendão deve ser efetuado o mais rapidamente possível (entre os 2 e os

14 dias seguintes ao aparecimento da lesão), evitando-se o aumento da mesma por 

compressão das fibras normais circundantes (Hinchcliff, et al., 2013). O efeito a longo prazo 

é, contudo, controverso, pois a qualidade da reparação e o regresso de cavalos de corrida ao 

trabalho é variável, e, não raras vezes, semelhante ao de outros tratamentos (Dowling, et al., 

2000).  

A desmotomia do LATFDS permite o alongamento do complexo LATFDS-TFDS, 

reduzindo, assim, a carga suportada pelo TFDS quando o membro está em apoio na fase 

crónica, em que o cavalo retoma o exercício. Há, porém, um risco aumentado de 

aparecimento de novas lesões ou de recidivas associado a este procedimento (Dowling, et al., 

2000). 

A desmotomia do ligamento anular palmar (LAP) pode ser utilizada no tratamento de 

lesões no TFDS que se estendem à região metacárpica distal, aliviando a compressão do 

tendão (que se encontra aumentado) e facilitando o seu deslizamento, o que melhora a 

cicatrização do tendão ao nível do LAP. 

A fasciotomia metacárpica proximal e a retinaculotomia cárpica permitem a 

descompressão do TFDS lesionado e aumentado, em caso de tendinites localizadas 

proximalmente. Estes dois procedimentos devem ser utilizados em simultâneo e, não raras 

vezes, são efetuados em combinação com a desmotomia do LATFDS, ainda que também o 

possam ser em associação com a desmotomia do LAP.    
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Regeneração do tendão: 

O objetivo do tratamento é permitir que os cavalos sejam capazes de regressar ao nível 

atlético anterior à lesão e prevenir recidivas. Enquanto que a reabilitação tem sido o ponto 

central do tratamento de lesões tendinosas, recentemente, a medicina regenerativa tem sido 

utilizada como meio de promoção de cicatrização através de células endógenas ou exógenas 

apropriadas e biomoléculas. O objetivo da sua utilização é que o tecido cicatricial seja o mais 

semelhante possível ao tecido original (Ortved, 2018). Um tendão lesionado que cicatriza 

naturalmente perde parte da sua força e elasticidade, recuperando estruturalmente, mas não 

funcionalmente (recuperação versus regeneração) (Spaas, et al., 2012). A recuperação da 

função biomecânica e estrutural do tendão permite, pois, que seja possível o cavalo voltar ao 

nível de exercício em que se encontrava, com um risco reduzido de recidiva (Ortved, 2018).  

Os fatores de crescimento têm a capacidade in vitro de modificar a produção e degradação de 

colagénio através de ação enzimática. Uma das terapias à base de fatores de crescimento mais 

explorada em medicina humana e equina é o plasma rico em plaquetas (PRP). Inicialmente, os 

tratamentos autólogos com sangue, medula óssea, colagénio acelular, plasma rico em 

plaquetas (PRP) e plasma concentrado foram desenvolvidos para lesões no ligamento 

suspensor, mas o seu uso foi, mais tarde, estendido a tendinites (Baxter, 2011).  

O PRP é um concentrado autólogo de plaquetas numa pequena quantidade de plasma, que 

contém fatores de crescimento endógenos como fator de crescimento derivado de plaquetas 

(PDGF), fator de crescimento semelhante a insulina (IGF-1) e fator de crescimento 

transformante beta (TGF-β1). Estes fatores, pela capacidade de estimulação da proliferação 

celular e síntese de componentes da matriz extracelular que possuem, são fundamentais no 

processo de cicatrização do tendão (Spaas, et al., 2012). A raça, idade e sexo são caraterísticas 

que influenciam a libertação de fatores de crescimento e citocinas pelas plaquetas e 

leucócitos. Os concentrados plaquetários são obtidos por centrifugação ou filtração celular 

gravitacional.  (Geburek, et al., 2016). A introdução da agulha na zona da lesão é confirmada 

ecograficamente, bem como o preenchimento da lesão hipoecóica com PRP. O tratamento das 

lesões é mais simples na fase aguda, quando é visível uma lesão hipoecóica na imagem 

ecográfica. De facto, a inoculação de lesões crónicas hipercóicas é difícil e o mais provável é 

que sejam demasiado fibróticas para que possa ocorrer uma remodelação efetiva (Ortved, 

2018).  
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As células estaminais têm potencial para se diferenciarem em diversos tipos de células 

(Ortved, 2018), sendo as mais utilizadas em medicina veterinária equina as células-tronco 

mesenquimatosas, derivadas da medula óssea e do tecido adiposo (Schnabel, et al., 2013). 

Relativamente ao potencial de diferenciação, as células estaminais podem ser: totipotentes, 

(que podem dar origem a qualquer tipo de célula), pluripotentes, (podem se diferenciar em 

qualquer uma das três camadas germinativas), multipotentes, (dão origem a células da sua 

linhagem embrionária) ou unipotentes (podem dar origem a um único tipo de células) 

(Ortved, 2018). Embora pluripotenciais, as células estaminais embrionárias estão associadas à 

formação de teratomas. As células estaminais mesenquimatosas, mais comumente utilizadas 

no tratamento de lesões tendinosas em equinos são multipotentes e têm potencial de 

diferenciação em osteoblastos (osso), condrócitos (cartilagem), adipócitos (gordura), 

fibroblastos (tecido cicatricial) e tenócitos (tendões e ligamentos). De notar que as células 

estaminais mesenquimatosas podem ser obtidas a partir de tecidos do animal a ser tratado, não 

estimulando uma resposta imunitária. A diferenciação das células estaminais 

mesenquimatosas em tenócitos é conseguida pela tensão, fatores de crescimento e contacto 

com células e matriz a que são sujeitas ao serem implantadas no tendão (Smith, 2008). Se 

inicialmente o efeito associado às células estaminais mesenquimatosas era o de diferenciação 

no tipo de células predominantes no tecido lesionado, atualmente sabe-se que esta não será a 

sua principal forma de atuação, mas sim a modulação da fase inflamatória, cicatrizante e 

reparadora. As células mesenquimatosas estaminais promovem a regeneração dos tecidos 

através da sua ação imunomoduladora, antiapoptótica e angiogénica e da indução de migração 

e diferenciação de células progenitoras residentes (Ortved, 2018).  

Outros tratamentos: 

Em caso de tendinite do TFDS existem ainda outros tratamentos, que, muito embora 

apresentem resultados variáveis, podem ser utilizados; entre os quais, o ultrassom terapêutico 

de baixa intensidade e o laser de baixa frequência (Montgomery, et al., 2013). 

Os efeitos do ultrassom terapêutico podem ser térmicos ou não térmicos (biológicos). O 

efeito térmico é conseguido mediante a absorção de energia pelos tecidos à medida que as 

ondas de ultrassom os atravessam, com diminuição da dor, aumento da corrente sanguínea e 

da produção de colagénio. As ondas de ultrassom têm ainda a capacidade de mudar a zona 

que atravessam e o ambiente celular, o que corresponde ao seu efeito não térmico 
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(Montgomery, et al., 2013). 

Os efeitos da utilização de laser de baixa frequência não são conhecidos na sua totalidade, 

mas a penetração da luz nos tecidos estimula o metabolismo celular e a libertação de 

substâncias ativas, amplificando as fases inflamatória e reparadora do processo de 

cicatrização (aumento da circulação sanguínea, alívio da dor, aumento da atividade fagocítica, 

da proliferação fibroblástica e da produção de colagénio) (Henninger, 1994). 

Existe um outro tratamento, a cauterização, cuja utilização, atualmente considerada 

inapropriada, continua a ser aconselhada por alguns médicos veterinários (Dowling, et al., 

2000). Esta é amplamente empregue na reabilitação de cavalos de corrida com lesões no 

TFDS nos Estados Unidos da América, em associação com exercício controlado (Ross & 

Dyson, 2010). A cauterização tem como principal objetivo a transformação de uma condição 

crónica numa aguda (induz inflamação), sendo que o seu potencial terapêutico estaria 

relacionado com a capacidade de aumento da circulação sanguínea. Porém, a inflamação 

induzida pela sua utilização, aumenta a deposição de tecido fibroso no e à volta do tendão, o 

que, apesar de poder aumentar a força do tendão por aumento da sua AST, também é 

responsável pela diminuição das suas propriedades viscoelásticas (alteração da função do 

tendão) (Henninger, 1994).  

O tratamento deve ser selecionado de acordo com os seguintes parâmetros: fase da inflamação 

(aguda, hiperaguda ou crónica), gravidade da lesão e modalidade desportiva. A variedade de 

tratamentos existentes está diretamente relacionada com a incapacidade de qualquer um deles 

ser 100% eficaz. A combinação de tratamentos surge como a melhor abordagem terapêutica, 

muitas vezes determinada pelos custos económicos envolvidos (Smith, 2008). 

2.4 Prognóstico 

O prognóstico é particularmente condicionado pela gravidade da lesão inicial, mas também 

pela idade e raça do cavalo, tipo de modalidade/exercício praticados, tratamento e período de 

repouso (Rose & Hodgson, 2000).  

O reaparecimento de lesões é comum (Mair, et al., 2013), podendo a incidência de recidivas 

associada a um tratamento ser utilizada como meio de medição da eficácia do mesmo. A 

incidência de recidivas associada a tratamento conservativo e repouso encontra-se entre os 
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48% e os 56%, enquanto que a utilização de células estaminais, por exemplo, permite uma 

redução de 18% deste valor (Baxter, 2011).  

A idade do animal influencia o prognóstico, na medida em que o processo de envelhecimento 

está associado a alterações da celularidade, morfologia e atividade dos tenócitos. O reduzido 

número de tenócitos, a sua baixa atividade e a reduzida síntese da matriz, normal em tendões 

adultos, torna possível a ocorrência de microdanos. A acumulação de microdanos, por sua 

vez, enfraquece a matriz (Hodgson, et al., 2013).  

O período de reabilitação afeta o prognóstico, sendo que existem evidências de que o mesmo 

é menos favorável e a probabilidade de surgir novamente uma lesão é maior em cavalos de 

corrida cujo período de repouso é inferior a seis meses (Dowling, et al., 2000). 

A zona afetada do tendão também influencia o prognóstico; em cavalos de corrida, as lesões 

dos ramos do TFDS possuem um prognóstico menos favorável do que a as lesões na região 

metacárpica (Baxter, 2011).  

O prognóstico de tendinite no TFDS de cavalos da raça Puro Sangue Inglês é variável, com 

20% a 60% dos animais a serem capazes de regressar à atividade desportiva com bons 

resultados. Para além disso, até 80% dos mesmos voltam a lesionar-se neste tendão. Aos 

cavalos de corrida standardbred está associado um prognóstico mais favorável que aos Puro 

Sangue Inglês (O’Sullivan, 2007).  

Naturalmente, os cavalos que possuem lesões não graves no TFDS e que continuam a 

competir, têm um prognóstico a longo prazo menos favorável, pois a não interrupção de 

exercício é responsável pelo agravamento da lesão (O’Sullivan, 2007).  

2.5 Avaliação da cicatrização 

A monitorização do processo de cicatrização é subjetiva (Alzola Domingo, et al., 2017), mas 

deve ser realizada, ecograficamente, a cada 3 meses e sempre que há uma alteração do nível 

de exercício a que o cavalo é sujeito (Smith, 2008).  

Existem indicadores de uma boa evolução da lesão, como a manutenção ou diminuição da 

AST, o aumento da ecogenicidade da lesão, a melhoria do padrão estriado do tendão 

(alinhamento das fibras, avaliado em corte longitudinal) e ausência de fibrose peritendinosa 

ou adesões. Um aumento superior a 10% da AST da lesão, é associado a um mau indicador, 
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devendo o nível de exercício ser mantido ou diminuído. A circulação sanguínea de um tendão 

flexor digital (Figura 7), é outro parâmetro que permite monitorizar a recuperação. A 

hipervascularização, normal no processo de cicatrização, não só deve diminuir ao longo do 

mesmo, como o seu reaparecimento pode ser um indicador de recidiva (Smith, 2008). 

Figura 7- Imagens em corte transversal (A) e longitudinal (B), de tendinopatia subaguda do TFDS, obtidas com 

o membro em suspensão. A presença de sinal de Doppler positivo, embora subjetivo, é indicador de lesão ativa

em cicatrização (Adaptado de Alzola Domingo, et al., 2017).

2.6 Reabilitação: 

O programa de reabilitação de equinos com lesões tendinosas engloba um período inicial de 

confinamento em box, complementado com passeios a passo à mão a partir do momento em 

que há diminuição da inflamação aguda. Durante esta fase inicial da reabilitação, o cavalo 

deve geralmente ser passeado à mão duas vezes por dia e durante 15 minutos, por um período 

mínimo de trinta dias. Por vezes, os cavalos com tendinites ligeiras podem voltar a ser 

montados ao fim de trinta dias, o mesmo não sucedendo em tendinites moderadas ou graves. 

Este último tipo de tendinites necessita de, pelo menos, um período de sessenta dias de 

passeios a passo à mão (Baxter, 2011).  

O exame ecográfico tem de ser repetido, usualmente entre o dia trinta e noventa após o 

aparecimento da lesão, para que seja possível, através da comparação com as primeiras 

imagens obtidas da lesão, perceber a sua evolução. Sempre que no segundo exame ecográfico 

os cavalos afetados apresentem lesões pouco cicatrizadas ou ainda claudiquem, é necessário 

ter em consideração a necessidade de recorrer a outros tratamentos. Perante uma boa 

cicatrização e ausência de claudicação, o exercício físico pode ser aumentado, passando o 

cavalo a poder ser montado a passo trinta minutos por dia, durante noventa a cento e vinte 

dias.  

O exercício deve ser gradualmente aumentado ao longo de meses e adaptado à resposta do 
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animal a este aumento. Depois de meses a passo, se o cavalo não claudicar e apresentar 

melhorias ecográficas, pode começar a trotar. O animal deve ser trotado apenas nas partes 

retas do picadeiro, de modo a evitar que os seus membros suportem cargas assimétricas. O 

número de voltas a trote é aumentado de acordo com a evolução ecográfica da lesão. O galope 

é, de igual forma, acrescentado lenta e gradualmente durante o processo de reabilitação. Nos 

casos de boa evolução, são acrescentados cinco minutos de galope a cada duas semanas, 

durante cento e vinte dias. De qualquer modo, o cavalo não pode ser usado em competição 

(corridas ou provas de saltos) antes de decorridos seis meses após o aparecimento da lesão 

(Baxter, 2011).  

Salienta-se que, mesmo nos casos de sucesso de tendinite do TFDS, os equinos não são 

capazes de regressar ao nível atlético prévio à lesão antes de oito a nove meses de repouso e 

reabilitação. O encurtamento deste período não é inócuo e pode efetivamente piorar as lesões 

existentes.  

Deste modo, o programa de reabilitação baseia-se no exercício controlado, com o objetivo 

inicial de redução da inflamação e, posteriormente, com o propósito de manter a capacidade 

de deslizamento do tendão e facilitar a cicatrização (Baxter, 2011).  
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3  OBJETIVOS DO TRABALHO: 

A componente prática deste trabalho englobou a elaboração de inquéritos epidemiológicos e a 

descrição de casos clínicos.  

A componente prática de elaboração e preenchimento de inquéritos epidemiológicos teve 

como objetivo a investigação de possíveis causas ou fatores de risco associados ao 

aparecimento de tendinite do TFDS em cavalos criados em Portugal.  

A descrição de casos clínicos teve os seguintes objetivos: a apresentação da abordagem 

terapêutica em diferentes casos e respetiva evolução. Após o aparecimento de tendinite do 

TFDS, há uma propensão elevada para o surgimento de recidivas, o que explica a necessidade 

de acompanhamento da evolução ao longo do tempo e a importância da sua apresentação 

neste trabalho. 

4  MATERIAL E MÉTODOS: 

4.1 Inquéritos epidemiológicos: 

4.1.1 Local e população do estudo: 

A amostra foi composta por 10 cavalos com diagnóstico de tendinite de TFDS no espaço 

temporal que antecedeu e/ou que compreendeu o período de estágio com a Dra. Rita Rocha 

Pires.  

4.1.2 Seleção da amostra: 

A amostra foi selecionada perante a presença obrigatória de todos os seguintes parâmetros: 

diagnóstico de tendinite do TFDS (obtida com base no exame físico e ecográfico), 

inexistência do conhecimento de uma possível causa responsável pelo aparecimento da lesão 

(como, por exemplo, alteração abrupta do regime de exercício) e nascimento e criação em 

Portugal Continental. Estes critérios foram aplicados na seleção dos animais quer para a 

realização dos inquéritos, quer para a descrição de casos clínicos. 

4.1.3 Diagnóstico de TFDS: 

O diagnóstico presuntivo de tendinite de TFDS foi obtido através da anamnese e exame físico 

(exame estático e dinâmico de claudicação). O diagnóstico definitivo foi obtido através de 
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exame ecográfico da região palmar do terceiro osso metacarpiano do membro afetado, 

realizado sempre pela mesma pessoa, neste caso, a Dra. Rita Rocha Pires. O exame

ecográfico incluiu a obtenção de imagens em corte longitudinal, transversal e com 

recurso a modo Doppler.  

4.1.4 Realização dos inquéritos epidemiológicos: 

Os inquéritos epidemiológicos (Anexo I) foram efetuados aos detentores dos animais por 

via telefónica.  

4.1.5 Avaliação da conformação: 

Para além do preenchimento de cada inquérito, foi pedido a cada detentor o envio, por email, 

de duas fotografias do cavalo correspondente: uma do lado esquerdo do animal e outra de 

frente. A fotografia lateral permitia a mensuração de comprimentos (em cm) e ângulos (em 

graus):  
 Comprimento do ombro: da extremidade proximal da escápula à proeminência

cranial do tubérculo maior do úmero;

 Comprimento do úmero: da proeminência cranial do tubérculo maior do úmero ao

epicôndilo lateral do úmero;

 Comprimento do rádio: do epicôndilo lateral do úmero à articulação carpo-radial;

 Comprimento dos ossos do carpo: da extremidade proximal do osso intermédio do

carpo à extremidade distal do osso cárpico III;

 Comprimento da região do terceiro osso metacarpiano: da extremidade proximal

do osso metacárpico III à articulação metacarpo-falângica;

 Comprimento da quartela: da articulação metacarpo-falângica à banda coronária

 Circunferência do membro;

 Altura ao garrote;

 Ângulo escapulo-umeral;

 Ângulo úmero-radial; e

 Ângulo dos ossos do carpo.

A fotografia lateral devia ser obtida com o animal a ocupar a totalidade da fotografia, com os 

membros alinhados, o pescoço e a cabeça virados para a frente e sem qualquer tipo de 

equipamento a não ser o necessário para a sua contenção. De modo a ser possível ter um 
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fotografias laterais: uma com uma folha de papel A4 encostada ao animal (paralela à 

escápula) e outra contendo apenas o cavalo. A fotografia frontal permitia a 

identificação do tipo de conformação de cada animal: correta, tapado de frente, aberto 

de frente, tapado de frente e caravenho, tapado de frente e esquerdo, aberto de frente e 

esquerdo, carpus varus ou carpus valgus.  

4.1.6 Análise dos dados: 

As informações obtidas nos inquéritos epidemiológicos foram analisadas e apresentadas em 

estatística descritiva, utilizando o programa Microsoft Excel.

4.2 Apresentação de Casos Clínicos: 

4.2.1 Local e população do estudo: 

Os casos clínicos apresentados foram casos acompanhados pela médica veterinária Dra. 

Rita Rocha Pires, entre setembro de 2018 e janeiro de 2019, no regime de clínica ambulatória, 

no sul do país. A população do estudo abrangeu casos clínicos de tendinite do 

TFDS acompanhados durante o período de estágio, à exceção do primeiro.  

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

5.1 Resultados dos Inquéritos: 

5.1.1 Identificação/dados dos animais: 

Dos dez animais que constituíam inicialmente a amostra, só foi possível obter resposta ao 

inquérito no caso de nove.  

Dos nove animais, um (11,1%) tinha quatro anos, um (11,1%) tinha cinco anos, dois (22,2%) 

tinham seis anos, um (11,1%) tinha oito anos, dois (22,2%) tinham nove anos, um 

(11,1%) tinha treze anos e um (11,1%) tinha catorze anos. A média de idades dos animais 

foi de 9,3 anos. A maioria dos cavalos eram machos inteiros (cinco animais – 55,6%), 

sendo que os restantes eram, em igual número fêmeas (dois animais – 22,2%) e machos 

castrados (dois animais - 22,2%).  
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Todos os cavalos tinham sido criados em Portugal, sendo que relativamente à raça dos  nove 

animais, quatro (44,4%) eram Puro Sangue Lusitano e os restantes cinco (55,6%) eram 

Cruzado Português.  

A aptidão dos animais foi igualmente registada, com quatro (44,4%) dos nove a 

serem utilizados na modalidade desportiva de salto de obstáculos, outros quatro (44,4%) 

na de ensino e um (11,1%) na de endurance. A aptidão da totalidade dos animais da 

raça Puro Sangue Lusitano era ensino.  

Dos nove animais, um (11,1%) tinha nascido no distrito de Lisboa, um (11,1%) no distrito de 

Évora, um (11,1%) no distrito de Santarém, dois (22,2%) no distrito de Aveiro e quatro 

(44,4%) no distrito de Setúbal. Dos quatro animais da raça Puro Sangue Lusitano, três (75%) 

nasceram no distrito de Setúbal e os restantes 25% no distrito de Lisboa. 

5.1.2 História clínica dos animais: 

A idade ao aparecimento das primeiras lesões no TFDS (figura 8) apenas era conhecida 

em oito dos nove animais: um (12,5%) dos animais tinha três anos, um (12,5%) tinha quatro 

anos, três (37,5%) tinham cinco anos, um (12,5%) tinha seis anos, um (12,5%) tinha nove 

anos  e um (12,5%) tinha doze anos. A idade máxima dos animais à data do aparecimento da 

lesão no TFDS era doze anos, a idade mínima era de três anos e a média de idades igual a 6,1 

anos. Por sua vez, a média de idades de cavalos de ensino era 4,5 anos, enquanto que de 

cavalos de saltos de obstáculos era 7,3 anos.  

Figura 8 - Idade ao aparecimento das primeiras lesões no TFDS. 

Relativamente ao tipo de exercício e competição praticadas no momento em que foram 

identificadas lesões pela primeira vez: 

12% 

25% 

25% 

12% 

13% 

13% 

3 anos 4 anos 5 anos

6 anos 8 anos 12 anos



66 

 O único cavalo de endurance, à data com nove anos, era treinado para a participação

de provas de 160 km, nas quais competia;

 Dos quatro cavalos de saltos de obstáculos, dois encontravam-se na fase de iniciação

da modalidade (cinco anos de idade), enquanto que os outros dois participavam em

provas de metro e metro e dez de altura (um com doze anos e outro com idade

desconhecida).

 Dos quatro cavalos de ensino, dois estavam a ser desbastados (três e quatro anos) no

momento em que surgiram as primeiras lesões, um encontrava-se na fase de iniciação

da modalidade (cinco anos) e outro participava em provas de ensino elementar,

complementar e S. Jorge (seis anos).

A maior parte dos animais (cinco em nove – 55,6%) tinha tido lesões unilaterais (quatro em 

nove com lesões bilaterais – 44,4%). Por sua vez, sete (77,8%) dos nove animais 

apresentavam a lesão do TFDS na região palmar do terço médio do terceiro osso 

metacarpiano, um (11,1%) no terço proximal da mesma região do osso metacarpiano e noutro 

(11,1%) era desconhecida a zona do tendão afetada. O cavalo de endurance apresentava lesões 

na região do terço proximal e médio do terceiro osso metacarpiano. 

5.1.3 Maneio em poldro: 

Em dois (22,2%) dos nove animais, o desmame foi apenas aos oito meses de idade, enquanto 

que nos restantes sete (77,8%), o desmame coincidiu com os cinco/seis meses de vida.  

5.1.3.1 Estabulação até ao desmame: 

Até ao desmame, dois (22,2%) dos nove cavalos estavam estabulados em box e sete (77,8%) 

em box com acesso a paddock ou em paddock. O terreno a que os animais eram sujeitos no 

paddock era mole em dois (28,6%) dos casos, mole e com inclinação noutros dois (28,6%), 

duro em dois (28,6%) e duro com inclinação em um (14,2%).  

Os animais com desmame mais tardio (um com salto de obstáculos como aptidão e outro com 

ensino) encontravam-se estabulados em paddock. A totalidade dos animais estabulados em 

box com acesso a paddock até ao desmame eram machos inteiros, com ensino como aptidão, 

desmamados aos seis meses de idade e com lesões unilaterais. Os animais estabulados em box 

eram igualmente machos inteiros, desmamados aos seis meses de idade, mas com aptidão 
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para saltos de obstáculos e com lesões bilaterais. Os animais estabulados em paddock 

correspondiam a uma fêmea e dois machos castrados, com a fêmea (endurance) e um dos 

machos castrados (saltos de obstáculos) a terem sido desmamados aos oito meses de idade e a 

apresentarem lesões bilaterais. 

Figura 9 - Estabulação antes do desmame, sexo e aptidão dos animais. 

5.1.3.2 Estabulação após o desmame: 

Após o desmame e até ao desbaste, a maior parte dos animais encontrava-se estabulado em 

paddock. Assim, oito (88,8%) dos nove animais encontravam-se estabulados em paddock 

durante este período, enquanto que o nono cavalo (11,2%) se encontrava em box com acesso 

a paddock. Durante um período igual a quatro meses, um dos animais estabulado em paddock 

após o desmame foi colocado numa box para tratamento de uma ferida. Dos animais 

estabulados em box com acesso a paddock antes do desmame, apenas um permaneceu neste 

regime após o desmame (fêmea, com lesões unilaterais identificadas aos 3 anos de idade). 

O terreno a que foram sujeitos os cavalos em permanência em paddock era duro e sem 

inclinação em quatro (50 %) dos oito casos, duro e com inclinação noutros três (37,5%) e 

mole com muita inclinação em um (12,5%) dos casos. O animal estabulado em box com 

acesso a paddock era sujeito, quando neste último, a um terreno duro com inclinação.  

45% 

22% 

33% 

Box + paddock (cavalos de ensino, machos inteiros)

Box (cavalos de saltos de obstáculos, machos inteiros)

Paddock (fêmea - endurance; 2 machos castrados - salto de

obstáculos)
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Figura 10 - Estabulação após o desmame. 

. 

A totalidade dos cavalos foi desbastada entre os 3 e os 4 anos de vida. 

5.1.3.3 Alimentação em poldro (até aos 3 anos de idade): 

A nível da alimentação em poldro, até aos 3 anos de idade, foram obtidas respostas variadas e 

pouco precisas, sendo as quantidades desconhecidas (figura 11). A utilização de pasto, feno e 

ração correspondeu à alimentação fornecida a cinco (55,6%) dos nove animais, enquanto que 

outros dois (22,2%) eram alimentados com ração e pasto, um (11,1%) com ração e feno e um 

(11,1%) apenas tinha pasto à sua disposição. Verificou-se que o aparecimento de lesões 

bilaterais surgiu quer em cavalos alimentados com feno e ração, quer naqueles alimentados 

com pasto e ração, quer naqueles aos quais apenas foi fornecido pasto.  

Figura 11 - Alimentação em poldro (do desmame aos 3 anos). 

Relativamente à ração fornecida, três (37,5%) dos oito animais foram alimentados com “SF 

TOPMIX
®
”, todos com acesso também a pasto e feno e, a um, foi dado, como suplemento,

Calphormin
®
. Em dois (25%) destes oito animais, pertencentes ao mesmo criador, foi
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Paddock (terreno duro, sem inclinação)

Paddock (terreno duro,com inclinação)

Paddock (terreno mole e com inclinação)

Box + paddock (terreno duro, com inclinação)

56% 
11% 

22% 

11% 

Ração+feno+ pasto Ração+feno

Ração+pasto Pasto
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fornecida uma mistura de ração (desconhecida) com sêmea granulada, alfarroba, milho e 

aveia (animais estes estabulados em box antes do desmame e paddock depois do desmame e 

que apresentam lesões bilaterais). Por sua vez, um (12,5%) foi alimentado com pasto, feno e 

com ração “Cavalor Probreed
®
” e outro (12,5%) com apenas feno e ração “Pavo Podo

Grow
®

”. Num (12,5%) dos oito é desconhecida a ração que foi fornecida durante este período

da vida do cavalo. Os cavalos com lesões mais precocemente (aos três e quatro anos), foram 

alimentados com ração (“SF TOPMIX
®
”), pasto e feno.

5.1.3.4 Exercício em poldro - desbaste: 

Quatro (44,4%) dos nove animais eram trabalhados três vezes por semana, enquanto que um 

(11,1%) era trabalhado quatro vezes por semana, três (33,3%) eram-no cinco vezes por 

semana e um (11,1%) seis vezes por semana (figura 12).  

Os cavalos exercitados menos dias por semana também o eram por menos tempo. Dos quatro 

cavalos exercitados três vezes por semana, dois (50% - pertencentes ao mesmo criador, mas 

com detentores distintos) eram-no durante um período que podia variar entre os 15 e os 40 

minutos por dia, enquanto que os outros dois (50%) eram-no durante 30 a 40 minutos. 

O cavalo trabalhado 4 vezes por semana era exercitado por um período de tempo igual a uma 

hora. No caso de dois (66,7%) dos três cavalos trabalhados cinco dias por semana a duração 

diária da realização de exercício era também de uma hora, sendo que a de um (33,3%) destes 

três cavalos apenas era de 30 a 40 minutos. A duração diária, no caso do cavalo trabalhado 

durante seis dias por semana, era igual a uma hora.  

Figura 12 - Número de treinos por semana e duração diária de cada treino. 

[PERCENTAGE
M] 

[PERCENTAGE
M] 11% 

22% 

11% 
11% 

3 dias por semana (30 a 40 min) 3 dias por semana (15 a 40 min)

4 dias por semana (1 hora) 5 dias por semana (1hora)

5 dias por semana ( 30 a 40 min) 6 dias por semana (1 hora)
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Quanto ao piso em que os animais eram exercitados, no caso de quatro (44,4%) dos nove 

animais tratava-se de areia, no caso de outros quatro (44,4%) correspondia a piso sintético e, 

no caso do cavalo de endurance (11,1%) correspondia a terra batida. Duas das lesões 

bilaterais correspondiam a animais treinados em piso de areia e as outras duas a animais 

treinados em piso sintético.  

5.1.4 Avaliação da conformação: 

Em relação à conformação de cada animal (mensuração das medidas apresentadas nos 

materiais e métodos e caraterização dos aprumos de cada cavalo), não é possível apresentar 

resultados, uma vez que não foram facultadas as fotografias necessárias.  

5.1.5 Discussão de resultados: 

A realização passada de estudos epidemiológicos permitiu identificar fatores de risco de 

tendinite do TFDS, como idade avançada, sexo masculino e trabalho de elevada velocidade 

frequente (Reardon et. al., 2012). No entanto, não foram encontrados estudos neste mesmo 

sentido realizados em Portugal. 

Os inquéritos epidemiológicos efetuados permitiram obter informações sobre o maneio em 

poldro e a história clínica de tendinite de cavalos de desporto de diferentes modalidades: em 

número igual cavalos de ensino e saltos de obstáculos, e um cavalo de endurance. O ponto 

central deste trabalho consistiu na pesquisa de informações suscetíveis de orientar a 

determinação de possíveis causas de tendinite de TFDS em cavalos criados em Portugal.  

5.1.5.1 Género dos animais: 

No presente trabalho, verificou-se que a maior parte dos animais afetados eram machos 

inteiros (cinco dos nove animais) e, em menor, mas igual número, surgiram fêmeas (dois dos 

nove) e machos castrados (dois dos nove). Comparativamente com os resultados obtidos no 

estudo epidemiológico realizado por  Perkins, et al. (2005) na Nova Zelândia, cujo objetivo 

era a determinação de fatores de risco associados ao aparecimento de lesões no TFDS e no 

LS, há uma concordância relativamente à maior predisposição de machos a tendinite neste 

tendão. No entanto, o estudo elaborado por  Perkins, et al. (2005) não apresenta valores 

concretos. Resultados semelhantes foram obtidos por Kalisiak (2012) relativamente à maior 

prevalência, em cavalos de corrida Puro Sangue Inglês,  de tendinite do TFDS em machos 
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(em todos os grupos de idades), o que aponta como possível consequência do maior peso e 

tamanho destes. No caso de cavalos de corrida Árabes, Kalisiak (2012) afirma que a 

prevalência deste tipo de lesões não é significativa em machos, o que, por sua vez, poderá 

estar associado à inexistência de uma diferença estatística significativa da altura e 

circunferência torácica de machos e fêmeas.  

A separação neste trabalho, de machos inteiros, machos castrados e fêmeas teve como intuito 

atender à possível influência hormonal e/ou comportamental na lesão do tendão TFDS. De 

facto, o risco aumentado de lesão em machos inteiros é explicado por Lam, et al. (2007), que 

refere que há uma proporção maior de machos inteiros Puro Sangue Inglês a deixar de 

participar em corridas devido a lesões em tendões (18,5%), em oposição a uma menor 

porporção de machos castrados (13,4%) e fêmeas (11,1%). Porém, torna-se difícil comparar 

os dados obtidos com estes, pois não especificam o tendão afetado, nem a afeção total, mas 

somente a incapacidade de praticar uma modalidade após lesão. Por sua vez, segundo 

Kasashima, et al. (2010), a prevalência de lesão no TFDS em cavalos de corrida no Japão está 

estatisticamente relacionada com o sexo do animal, sendo significamente maior em machos 

inteiros do que em fêmeas ou machos castrados, o que está em concordância com os valores 

obtidos no presente trabalho.  Em cavalos de corrida, é entendido como possível explicação 

para a menor prevelência de lesões em fêmeas o facto de atingirem velocidades inferiores, o 

que pode reduzir a tensão a que o tendão é sujeito (Ikeda, et al., 2019). 

5.1.5.2 Idade ao aparecimento das lesões: 

A idade ao aparecimento das lesões apenas foi conhecida em oito dos nove animais. Na sua 

maioria a lesão no TFDS, foi identificada, pela primeira vez, ainda numa idade jovem: em 

75% dos cavalos o diagnóstico foi obtido numa idade igual ou inferior a seis anos. Quatro dos 

cinco animais com idade igual ou inferior a seis anos aquando do aparecimento das primeiras 

lesões tinham aptidão para ensino.  

Num estudo retrospetivo sobre a prevalência de lesões no LS, TFDS e estruturas associadas, 

em que foi avaliado o historial clínico de 1527 cavalos, entre 1992 e 2009, a média de idades 

de cavalos de obstáculos com tendinite do TFDS era de 11,5 anos. Estes resultados diferem 

dos obtidos nos inquéritos epidemiológicos realizados, em que a média de idades de cavalos 

de saltos de obstáculos foi de 7,3. No entanto, esta média foi obtida com um número muito 
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reduzido de animais (apenas três, uma vez que a idade ao aparecimento da lesão no quarto 

cavalo de saltos de obstáculos afetado não é conhecida), em oposição ao número elevado de 

animais utilizado no estudo de Trump et al. (2014). De acordo com o mesmo estudo, a idade 

média de equinos de ensino com tendinite do TFDS foi de 13,0 anos, em oposição à média de 

4,5 anos obtida no presente trabalho. Kasashima, et al. (2010) afirma que, em concordância 

com estudos anteriores, a prevalência de tendinite do TFDS aumenta com a idade em cavalos 

de corrida, possivelmente devido a um maior número de corridas realizadas e a um aumento 

de lesões por fadiga. Como referido, tal não se verificou neste trabalho, com a população em 

estudo a ser maioritariamente jovem, o que poderá estar relacionado com as condições de 

estabalução e maneio durante o crescimento e/ou com a quantidade/intensidade de exercício. 

5.1.5.3 Raça dos animais: 

As raças dos animais afetados não é surpreendente, tendo em conta a amostra selecionada: 

Cruzado Português e Puro Sangue Lusitano (praticamente em igual número). A utilização da 

totalidade dos animais da raça Puro Sangue Lusitano na modalidade de ensino também não 

constitui factor de surpresa, uma vez que as caraterísticas desta raça estão apropriadas a tal. 

5.1.5.4 Aptidão dos animais: 

No estudo realizado por Trump, et al., (2014) foi concluído que a prevalência de lesões no 

TFDS era significativamente maior em equinos pertencentes à modalidade desportiva saltos 

de osbtáculos do que de ensino. Estes resultados não estão em consonância com os obtidos, 

em que o número de animais desta modalidade é igual ao número de animais de ensino. Tal 

poderá estar relacionado com a amostra selecionada, com o maneio dos animais de ensino ou 

com a quantidade de exercício a que foram sujeitos. Em menor representação neste estudo 

surgiu a modalidade de endurance, o que poderá decorrer da circunstância de existir um 

menor número de animais a praticar esta modalidade e da menor predisposição para este tipo 

de lesões. 

5.1.5.5 Local de nascimento dos animais: 

Quanto ao local de nascimento dos animais, verificou-se um maior número de animais 

nascidos no distrito de Setúbal (quatro dos nove animais). Além disso, a maior parte dos 

animais nasceu no sul de Portugal, com apenas dois a terem nascido no norte (Aveiro), ambos 
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provenientes do mesmo criador. A prevalência de nascimentos no sul do país pode estar 

relacionada com o facto do estágio curricular ter sido realizado em Lisboa e, naturalmente, os 

animais observados durante este período se encontrarem nesta cidade e localidades próximas.  

5.1.5.6 Tipo de lesão e localização da mesma: 

No presente estudo, 55,6% dos animais apresentavam lesões unilaterais, e 44,4%, lesões 

bilaterais. Tendo em consideração que a fase subclínica de degenerescência do tendão, afeta 

os dois membros de igual forma, a tendinite do TFDS é frequentemente bilateral (Ross & 

Dyson, 2010). De facto, muito embora a claudicação seja normalmente unilateral, é possível 

identificar frequentemente lesões bilaterais ecograficamente (Dyson, 2007). A inexistência de 

referências bibliográficas quanto à prevalência de lesões bilaterais torna difícil a comparação 

com os resultados obtidos, tendo a percentagem de lesões unilaterais sido relativamente 

semelhante à de bilaterais.  

Em 87,5% dos oito animais sobre os quais era conhecida a localização da lesão, a mesma 

encontrava-se na região palmar do terço médio do osso metacarpiano III, em oposição a 

apenas 12,5% na região proximal. O único cavalo que apresentava lesão na região proximal, 

apresentava também na região do terço médio. A maioria das lesões do TFDS ocorrem no 

terço médio do terceiro osso metacarpiano (Chesen et. al., 2009), pelo que é possível afirmar 

que a localização da grande maioria das lesões dos animais incluídos no inquérito 

epidemiológico está de acordo com a bibliografia existente. Ainda segundo Chesen et. al. 

(2009), as lesões proximais do TFDS parecem surgir em cavalos mais velhos, que se 

encontram a praticar atividades de baixo nível/exigência, em oposição às lesões no terço 

médio, mais comuns em cavalos jovens e, particularmente, de corrida. Os resultados obtidos 

neste trabalho são concordantes com os verificados no estudo realizado por Chesen et. al. 

(2009): a maior parte dos animais era jovem e a localização mais frequente da lesão foi o 

terço médio. Contudo, a lesão na região proximal correspondia a um animal de nove anos de 

idade que participava em provas de endurance de distância igual a 160 km, o que difere dos 

resultados obtidos por este autor.   

5.1.5.7 Exercício/competição à data do aparecimento das lesões: 

A associação habitual do aparecimento de lesões no TFDS ao exercício físico, justifica a 

necessidade de obter informações sobre o tipo de exercício praticado pelos animais incluídos 
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no estudo epidemiológico, no momento em que lhes foi identificada a lesão. 

Tendo em consideração que um grande número de animais (62,5%) tinha idade igual ou 

inferior a 5 anos à data da deteção das lesões, facilmente se compreende que se encontrassem 

no início da sua atividade desportiva. Metade dos cavalos de obstáculos encontrava-se na fase 

de iniciação da modalidade. Por outro lado, a outra metade já realizava provas de 1,00 m/ 

1,10m (animais montados por cavaleiros jovens, não profissionais). Mais uma vez devido à 

idade dos animais, a maior parte dos cavalos de ensino (três em quatro) encontrava-se na 

iniciação aos treinos/modalidade, enquanto que o quarto animal de ensino, já com nove anos 

participava em provas de ensino (elementar, complementar e S.Jorge). 

O único animal com endurance como aptidão tinha nove anos à data do aparecimento da 

lesão, encontrando-se a participar em provas de distância igual a 160 km. A preparação para 

corridas com uma distância compreendida entre 100 km e 160 km engloba normalmente a 

realização de dois treinos de 60 km a 80 km antes da prova. O programa habitual de treino 

inclui treinos diários de 10 km a 20 km (passo, trote e galope) e treinos semanais de 30 km a 

80 km (Ross & Dyson, 2010).  

Apesar da existência de estudos que associam a prática de exercício e, em particular, o apoio 

repetitivo de peso pelo membro e as alterações no tendão daí decorrentes, ao desenvolvimento 

de tendinite, cinco dos nove animais estavam em fase de iniciação à modalidade ou em 

desbaste. Por esse motivo, a quantidade de exercício não seria nem elevada, nem prolongada 

no tempo (animais jovens). Dois dos restantes quatro animais realizavam provas de saltos de 

obstáculos a uma altura igual a 1,00 m/1,10 m, razão pela qual, à partida, a quantidade de 

exercício  a que estariam sujeitos não seria demasiado exigente.  

De acordo com Murray et. al. (2006), embora a incidência de lesões no TFDS e no TFDP seja 

elevada em cavalos de saltos de obstáculos, sejam, ou não, cavalos de elite, exuste maior risco 

de aparecimento deste tipo de lesão em cavalos de elite, o que poderá estar relacionado com a 

altura das barreiras que têm de saltar. Deste modo, à partida, os cavalos incluídos neste 

inquérito teriam um menor risco de desenvolvimento deste tipo de lesão. Apenas dois dos 

nove animais, mais velhos, encontravam-se a participar em provas mais avançadas, com 

treinos mais exigentes. 



75 

5.1.5.8 Maneio em poldro: 

Desmame: 

A maior parte dos animais (sete em nove) foi desmamado entre os cinco e os seis meses. Os 

animais desmamados mais tarde, aos 8 meses, encontravam-se estabulados em paddock.  

O desmame constitui um factor de stress a nível psicológico, físico e nutricional, ocorrendo 

uma ou várias das seguintes mudanças: privação maternal, isolamento social, alteração do 

ambiente, aumento do contacto com seres humanos e alterações nutricionais. No cavalo 

doméstico, o desmame ocorre normalmente entre os 4 e os 6 meses de idade, dependendo da 

maturidade física, estado de saúde do poldro e preferência da coudelaria (Waran, et al., 2008), 

o que está de acordo com os valores obtidos no presente trabalho.

Não foi encontrado nenhum estudo relativamente ao desmame dos animais numa fase ainda 

mais tardia da sua vida, aos 8 meses. No entanto, o estudo conduzido por Warren et. al. 

(1998) comparou o desmame de poldros aos 4,5 meses de idade com o desmame aos 6 meses 

de idade. Verificaram uma diminuição temporária de ganho de peso diário nos dois grupos de 

idades logo após o desmame, pelo que o desmame tardio não constituiu uma contribuição 

positiva na diminuição do declínio no ganho diário. Nos animais desmamados aos 4,5 meses 

de idade verificaram uma diminuição do crescimento da circunferência do membro, o que não 

aconteceu nos animais desmamados mais tardiamente, embora esta diferença tenha 

desaparecido posteriormente. Deste modo, Warren et. al. (1998) concluíram que o desmame 

aos 6 meses de idade apresenta uma vantagem reduzida relativamente ao desmame aos 4,5 

meses.  

Alimentação: 

É importante que a dieta de cada animal em crescimento cumpra os requisitos diários de 

nutrientes, os quais, segundo o NRC (2007), são apresentados na tabela nº 8, em anexo. 

A alimentação fornecida aos animais incluídos nos inquéritos foi conhecida, mas não em 

pormenor suficiente que permita determinar se os requisitos de nutrientes ao longo do 

processo de crescimento dos nove animais foram cumpridos.   

O tipo de alimentação na maior parte dos casos (em cinco dos nove animais) foi ração, feno e 

pasto. A maioria dos animais, após o desmame, encontrava-se estabulado em paddock, e, por 
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isso, tinham fácil acesso a pasto. O tipo de ração predominantemente fornecida aos animais 

foi a “SF TOPMIX
®

”.

O aparecimento de lesões bilaterais verificou-se quer em cavalos alimentados com feno e 

ração, quer naqueles alimentados com pasto e ração ou naqueles aos quais apenas foi 

fornecido pasto. Dois dos animais que apresentavam lesões bilaterais tinham nascido na 

mesma coudelaria, mas à data do aparecimento das lesões pertenciam a detentores distintos, 

sendo que lhes foi fornecido feno e uma mistura de ração desconhecida com sêmea granulada, 

alfarroba, milho e aveia. Os cavalos onde as lesões surgiram mais cedo, ainda durante o início 

do desbaste, foram alimentados com ração “SF TOPMIX”, feno e pasto.  

Estabulação: 

Relativamente à estabulação dos animais, os resultados foram apresentados consoante a idade 

do animal: até ao desmame e após o desmame. Tal deve-se ao facto de, no desmame, para 

além do poldro ser separado da égua, também pode ser sujeito a alteração do seu modo de 

estabulação até ao desbaste. O modo de estabulação afeta naturalmente a quantidade diária de 

exercício. Para além do papel que o exercício pode desempenhar no desenvolvimento de 

tendinite do TFDS, já descrito, foi tida em conta a possibilidade de influenciar também as 

caraterísticas do tendão em poldro.   

Até ao desmame, 22,2% dos animais encontravam-se em box e 77,8% encontravam-se em 

box com acesso a paddock ou em paddock. Após o desmame, o tipo de estabulação tornou-se 

mais uniforme, com 88,8% dos cavalos em paddock.  Não foi possível encontrar informação 

sobre o tipo de estabulação mais comum antes e após o desmame em Portugal, de modo a 

poder comparar os resultados obtidos. De qualquer modo, serão, posteriormente, discutidos 

diferentes tipos de estabulação em poldros muito jovens, em associação com a quantidade de 

exercício diária. O tipo de piso/terreno a que os animais foram submetidos durante o tempo 

em permanência em paddocks, embora relacionado com o tipo de estabulação, será 

apresentado e discutido em conjunto com o tipo de piso em que ocorreu o desbaste. 

Tipo de piso/terreno: 

A força de impacto com o solo é determinada através da massa e aceleração do membro, 

aumentando com a velocidade. A força de impacto é parcialmente diminuída pelo 
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deslizamento horizontal do casco e pelo afundamento vertical do membro no solo (Parkes & 

Witte, 2015).  

A inexistência de estudos sobre o tipo de terreno a que os poldros são sujeitos em paddocks, 

tornou necessária a comparação dos resultados obtidos com os existentes relativamente aos 

diferentes tipos de piso utilizados na prática de exercício. Estudos ex vivo demonstraram que 

superfícies de terra têm uma menor capacidade de amortecimento do que superfícies 

sintéticas. Tal foi não só confirmado por estudos in vivo, como foi descoberto que as 

superfícies sintéticas têm um pico de impacto menor que a terra, a relva e areia triturada. Nas 

superfícies sintéticas, as vibrações produzidas pelo impacto são inferiores às produzidas por 

superfícies mais firmes, como o asfalto ou areia triturada. As condições atmosféricas alteram 

as propriedades do solo (por exemplo, no caso da relva, o aumento da humidade diminui o 

ressalto no contacto com o solo, comparativamente com o solo seco) (Parkes & Witte, 2015). 

Crevier-Denoix et. al. (2009) avaliou a influência do tipo de piso na carga a que o TFDS é 

sujeito, em dois cavalos a trote de alta velocidade, comparando o piso sintético com o piso 

tradicional de areia. Para além de alterações mais suaves nos ângulos das articulações, a maior 

deformabilidade do piso sintético permite que haja um maior afundamento do casco 

(sobretudo da parte caudal, dos bulbos do casco), com um consequente suporte de carga pelo 

TFDS mais progressivo. No caso dos animais incluídos no inquérito epidemiológico efetuado, 

cerca de metade eram exercitados em pisos firmes: areia (44,4%) e terra batida (11,1%), o 

que, de acordo com Parkes & Witte (2015) aumenta o risco de lesão do tendão. A 

percentagem de animais trabalhados em piso mais deformável (piso sintético) e em areia era 

igual (44,4%), o que não seria expectável, tendo em consideração os estudos anteriormente 

apresentados. As lesões bilaterais correspondiam a animais trabalhados nestes dois tipos de 

pisos, mais uma vez em percentagem igual. 

A inclinação do terreno foi um parâmetro abordado, no inquérito realizado, relativamente ao 

tipo de estabulação antes do desmame e deste até ao desbaste. Takahashi et al. (2006), 

estudaram o efeito, no TFDS, do treino de animais em subida, tendo descoberto que com uma 

inclinação de 8% há uma diminuição da força neste tendão, a trote e no membro que primeiro 

avança no galope. Segundo os mesmos autores, a força no TFDS foi tendencialmente menor 

em superfícies inclinadas, a trote e no galope quanto ao membro anterior que primeiro avança, 

apesar do aumento simultâneo da intensidade do exercício (avaliação da função 
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cardiopulmonar). Afirmam também que para atingir o mesmo nível de intensidade de 

exercício numa superfície inclinada, a velocidade necessária é menor, o que pode diminuir a 

força no TFDS, podendo, assim, diminuir o risco de lesão neste. No entanto, explicam que o 

estudo foi realizado em passadeira e que a locomoção de equinos nesta difere da verificada 

noutras superfícies. Os animais utilizados neste estudo tinham entre 5 e 8 anos, o que dificulta 

a comparação dos resultados com os verificados no inquérito epidemiológico, a que acresce o 

facto de, naquele estudo, a inclinação estar relacionada com a prática de de exercício em 

terreno inclinado e não com a estubalação em poldro.  

A maior parte dos animais (44,4%), antes do desmame, encontrava-se em box com acesso a 

paddock. Em 75% destes, o terreno do paddock era mole, o que está associado a menor risco 

de lesão (Parkes & Witte, 2015).  Dentro destes, 25% encontravam-se também num terreno 

inclinado, o que, segundo  Takahashi et al. (2006), está tendencialmente associado a menor 

força no TFDS. A predominância de terrenos moles até ao desmame poderá não ter sido um 

factor protetor, em discordância com o estudo apresentado.    

Em metade dos animais em permanência em paddock após o desmame, o terreno era 

inclinado; por sua vez, o cavalo que permanecia em box, mas tinha acesso a paddock, estava 

igualmente sujeito a um terreno inclinado. Ainda sobre o tipo de terreno no paddock destes 

animais, sabe-se que era, na maior parte dos casos, duro, e, por isso, e tal como se verificou 

no caso dos animais estabulados em paddocks planos, propenso a formação de lesões no 

TFDS (Parkes & Witte, 2015).  

Em quatro (44,4%) dos nove animais, o desbaste foi realizado em areia e, noutros quatro 

(44,4%), em piso sintético. Comparando estes resultados com os obtidos por Crevier-Denoix 

et. al. (2009), ou seja, com a existência de um suporte de carga pelo TFDS mais progressivo 

no caso de pisos sintéticos (mais deformáveis) e com um aparentemente menor risco de lesão 

em superfícies moles, de acordo com Parkes & Witte, (2015), é possível afirmar que os 

resultados obtidos divergem da bibliografia, uma vez que a percentagem de animais 

desbastados em piso de areia e sintético foi igual. O cavalo de endurance era treinado em terra 

batida (11,2%).  

5.1.5.9 Exercício em poldro: 

As condições de confinamento consideradas “naturais”, como pastagem, não deixam de ser 
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artificiais, uma vez que a aréa disponível para exercício é menor do que aquela a que os 

animais seriam submetidos num ambiente natural (Firth, 2006). 

Moffat et al. (2008) estudaram a influência da imposição de exercício adicional a poldros 

(cuja média de idades, à data do início do estudo, era igual a 21 ± 20 dias), para além do 

naturalmente realizado por animais estabulados em pastagem. Concluíram que tal não foi, 

aparentemente, prejudicial para o TFDS. Estes autores referem ainda que o confinamento em 

box reduz o desenvolvimento de vários tecidos, podendo originar perda de matriz em 

qualquer idade. 

Smith et al. (1999) indicam como possível que o tendão imaturo seja capaz de responder ao 

suporte de carga através da síntese e manutenção da matriz, capacidade esta que é limitada ou 

inexistente em tendões maturos. Para além disso, estão de acordo com os resultados obtidos 

nos estudos acima referidos, relativamente ao efeito negativo que o exercício tem com o 

aumentar da idade do animal, possivelmente, através da acumulação de microdanos e fadiga, 

na matriz. Assim, Smith et al. (1999) afirmam que a prática de exercício físico por animais 

jovens em crescimento pode ter um efeito benéfico na qualidade da matriz, desde que não em 

excesso. 

Cherdchutham et al. (2001) estudaram o efeito do exercício em poldro no TFDS, desde a 

primeira semana de vida até aos cinco meses, utilizando para isso três grupos: animais 

confinados em box e permanentemente em repouso, animais em box, mas exercitados seis 

dias por semana e animais confinados em pastagem. Aos cinco meses,  oito dos animais 

foram eutanasiados e os restantes dezanove foram colocados em box, com acesso a um 

pequeno paddock duas horas por dia, até aos onze meses de idade. Os resultados obtidos 

permitiram-lhes concluir que um programa combinado de baixo nível de exercício com 

pequenos períodos de exercício de elevada intensidade, o que corresponde à permanência em 

pastagem, torna os tendões mais espessos e fortes (maior AST) do que os tendões de animais 

estabulados em box ou em box com exercício de alta intensidade apenas uma vez por dia. 

Tendo em conta estes resultados, seria de esperar que os obtidos no inquérito revelassem um 

predomínio de estabulação em box, sem os animais serem exercitados, mas tal não se 

verificou. Antes do desmame, a maior parte dos animais encontrava-se confinada em box com 

acesso a paddock (44,4%) ou em paddock (33,3%) e, após o desmame, a maior parte dos 

animais encontrava-se em paddock (exercício natural, de baixa intensidade). 



80 

Cherdchutham et al. (2001) verificaram também que, nos animais que tinham estado 

confinados em box (sem serem exercitados) dos cinco aos onze meses e foram sujeitos a 

exercício diário num paddock pequeno duas horas por dia, a força e espessura do tendão 

aumentou até ao ponto em que igualou a do tendão dos animais em pastagem. No entanto, 

referem que, como a quantidade de exercício entre os cinco e os onze meses, no grupo 

inicialmente em pastagem, foi reduzida. Desconhecem até que ponto este valor teria sido 

semelhante se os animais em pastagem aí tivessem sido mantidos durante a totalidade do 

estudo. Comparando estes resultados com os obtidos no inquérito epidemiológico realizado, 

em que apenas um dos animais que se encontrava estabulado em box com acesso a paddock 

permaneceu neste regime e não em paddock, é de esperar que não tenham ocorrido grandes 

diferenças nas propriedades do TFDS entre os animais que após o desmame foram confinados 

em pastagem e os que já aí se encontravam antes. 

Cherdchutham et al. (2001) concluíram que, dada a propensão para aparecimento de lesões no 

TFDS de animais adultos, a quantidade de exercício em poldro pode afetar a força do tendão 

maturo e a sua posterior suscetibilidade a lesão, podendo a prática de exercício de forma 

controlada, ser uma boa forma de aumentar a resistência do TFDS, particularmente se os 

efeitos do exercício precoce se mantiverem.  

5.1.5.10 Exercício em poldro – desbaste: 

Em equinos, o exercício altera a matriz de tendões flexores de forma distinta em cavalos 

imaturos e em crescimento (com idade inferior a 2 anos) e cavalos maturos (mais de 2 anos); 

o conteúdo em colagénio varia pouco com a idade e o exercício, mas a componente não

colagínea é mais vulnerável à mudança. A região metacarpiana dos tendões flexores parece 

perder capacidade de adaptação uma vez atingida a maturidade esquelética (Smith & 

Goodship, 2008).  

Ao longo do crescimento, os tecidos reagem a regimes de exercício não praticados 

anteriormente. O desbaste constitui, naturalmente, uma alteração no regime de exercício, 

sendo que geralmente ocorre aos 4 anos (Firth, 2006). Os animais incluídos no inquérito 

epidemiológico foram desbastados entre os 3 e os 4 anos de idade, o que, assim sendo, se 

encontra dentro do que é apontado pela bibliografia como idade normal. Relativamente à 

quantidade de exercício praticado no momento do desbaste, não foram encontrados estudos 
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nesse sentido, de modo que não é possível comparar os resultados obtidos. Contudo, é 

possivel afirmar que os cavalos exercitados menos dias por semana (44,4% dos animais eram-

no três vezes por semana), também o eram por um período de tempo diário menor (igual ou 

inferior a 40 minutos), o que indica preferência de alguns criadores/detentores por uma 

iniciação ao exercício com intensidade mais baixa. Em oposição, o único cavalo que era 

exercitado mais vezes por semana (seis) também o era por um período maior (uma hora), 

muito embora a duração neste fosse igual à maioria da duração diária dos animais exercitados 

quatro ou cinco vezes por semana. 

5.2 Apresentação de Casos Clínicos: 

5.2.1 Caso clínico nº. 1: 

5.2.1.1 Identificação: 

 Nome: Cavalo G

 Raça: Puro Sangue

Lusitano

 Aptidão: Dressage

 Sexo: Masculino

 Idade: 8 anos (março 2011)

5.2.1.2 História clínica: 

A primeira lesão no TFDS do cavalo G foi detetada a 8 de abril de 2015, à data com 4 anos de 

idade. O aparecimento da lesão não decorreu de um evento único e conhecido de exercício 

intenso, como, por exemplo, a realização de uma prova.  

5.2.1.3 Exame estático: 

O cavalo apresentava a região palmar do terço proximal do metacarpo do membro anterior 

esquerdo (MAE), correspondente à zona 1A, com sinais de inflamação (tumefação e calor).  A 

palpação do membro permitiu não só detetar a acumulação peritendinosa de fluido (de 

consistência mole), como a sensibilidade à palpação da região palmar do metacarpo. O 

membro contralateral não apresentava nem dor à palpação, nem sinais macroscópicos de 

inflamação.  

5.2.1.4 Exame dinâmico: 

A observação em movimento (a passo e trote) permitiu concluir que apresentava uma 

claudicação ligeira, entre 1-2/5 (escala AAEP).  
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5.2.1.5 Meios complementares de diagnóstico – ecografia: 

A realização do exame ecográfico permitiu detetar em corte transversal (figura 13) e 

longitudinal (figura 14), a presença de uma lesão hipoecogénica, do tipo 3, com limites pouco 

definidos, no aspeto palmaro-medial do TFDS.  

Na figura 13 é observa-se aumento do volume do TFDS e redução da ecogenicidade dos 

tecidos que o rodeiam (edema). A largura da lesão e a do TFDS encontram-se representadas 

nesta figura por cruzes e pontos, respetivamente. A largura da lesão era a 0,39 cm, enquanto 

que a largura do TFDS era a 1,11 cm.  

A ecografia em modo Doppler permitiu verificar o aumento da circulação sanguínea na zona 

proximal do terço médio do terceiro osso metacarpiano. A ausência de registo das medições 

realizadas em corte transversal não permitiu, no entanto, apresentar a AST da lesão e a 

percentagem de tendão lesionado.  

Figura 13 - Ecografia em corte transversal da região 

palmar do terço proximal do metacarpo. Presença 

de lesão hipoecogénica, com limites pouco 

definidos, no aspeto palmaro-medial do TFDS 

(delimitada a vermelho). Engrossamento do TFDS. 

Imagem gentilmente cedida pela Dra. Rita Rocha e 

Pires. 

Figura 14 - Ecografia em corte longitudinal da 

região palmar do terço proximal do metacarpo. 

Presença de lesão hipoecogénica no aspeto palmar 

do TFDS (delimitada a vermelho). Mensuração da 

largura da lesão (cruzes azuis) e da largura do 

TFDS (pontos castanhos). Imagem gentilmente 

cedida pela Dra. Rita Rocha e Pires. 

5.2.1.6 Diagnóstico: 

O diagnóstico foi de tendinite aguda do TFDS do MAE. 
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5.2.1.7 Tratamento: 

O tratamento inicial englobou crioterapia, com recurso a máquina de spa de água salgada. 

Na primeira semana, a crioterapia foi realizada 4 a 5 vezes por dia (consoante a 

disponibilidade do detentor ou do tratador), durante vinte minutos de cada vez. Uma semana 

após a deteção da lesão e terminada a fase aguda, a frequência da aplicação de gelo foi 

diminuída para 1 vez por dia, após o exercício.  

O tratamento médico anti-inflamatório inicial consistiu na aplicação tópica de uma pomada 

com dimetilsulfóxido (DMSO), uma vez por dia (ao final do dia), durante uma semana. A 

pomada foi aplicada através de massagens na área afetada e no tendão à volta, e 

posteriormente, colocadas ligaduras de descanso, até ao dia seguinte de manhã. 

Para além disso, recorreu-se à utilização de laser pulsado enquanto parte do tratamento, 

sendo que a fase inicial foi mais intensiva. O protocolo terapêutico, iniciado na primeira 

semana, foi o seguinte:  

 Terapia a laser uma vez por dia, durante 5 dias;

 Terapia a laser dia sim, dia não, durante 10 dias;

 Terapia com laser duas vezes por semana, durante duas semanas.

O protocolo terapêutico de tendinite do TFDS inclui um programa de exercício controlado. O 

programa base é apresentado em anexo (II), sendo adaptado a cada caso.  

A quantidade de ração diária durante o período de recuperação foi reduzida. 

5.2.1.8 Prognóstico: 

O prognóstico era reservado, tendo em consideração a lesão e a ausência de explicação para o 

aparecimento da mesma (o que dificulta a prevenção de recidivas). Além disso, dada a idade 

do cavalo G, a sua utilização em competições de dressage poderia vir a estar comprometida, 

bem como a sua futura venda.  

5.2.1.9 Evolução: 

Na terceira semana foi realizado um novo exame ecográfico (figura 15 e 16) para avaliar a 

evolução. Em corte transversal, foi possível verificar a ecogenicidade lesão, inicialmente 
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hipoecogénica. O mesmo pode ser observado na imagem ecográfica em corte longitudinal, na 

qual se pode ainda avaliar o bom alinhamento das novas fibras de colagénio, que começavam 

a preencher a lesão. Os pontos descritos permitem afirmar que nesta fase do tratamento (fim 

da fase aguda de inflamação) a lesão estava a evoluir positivamente.  Para além disso, os 

sinais de inflamação macroscopicamente visíveis tinham desaparecido.  

Figura 15 -Ecografias de acompanhamento em corte transversal da região palmar do terço proximal do metacarpo 

(três semanas após a realização da primeira ecografia, correspondente à figura 13). A lesão presente no aspeto 

palmar do TFDS encontra-se mais preenchida (aumento da ecogenicidade da lesão, comparativamente com a da 

lesão inicial). Imagens gentilmente cedidas pela Dra Rita Rocha e Pires. 

Figura 16 -Ecografias de acompanhamento em corte longitudinal da região palmar do terço proximal do 

metacarpo (três semanas após a realização da primeira ecografia, correspondente à figura 14). A lesão presente 

no aspeto palmar do TFDS encontra-se mais preenchida (aumento da ecogenicidade da lesão, comparativamente 

com a da lesão inicial). Diminuição da largura da lesão (0,34 cm, em oposição aos 0,39 cm da lesão inicial). As 

novas fibras de colagénio já visíveis encontram-se corretamente alinhadas. Imagens gentilmente cedidas pela 

Dra Rita Rocha e Pires. 

Ao longo do processo de recuperação, as imagens ecográficas obtidas permitiram observar o 

progressivo preenchimento da lesão no TFDS, com as novas fibras de colagénio a 

apresentarem-se corretamente alinhadas (o que diminui a probabilidade de recidiva) e a 

espessura do tendão diminuída.  
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Cerca de um ano depois foi detetada uma nova lesão no TFDS entre a zona 2B e 3A. As 

imagens ecográficas desta lesão encontram-se representadas na figura 17, onde é visível uma 

lesão hipoecogénica na região central do TFDS. 

Figura 17 - Ecografias em corte transversal (lado esquerdo) e corte longitudinal (lado direito) da região palmar do 

terço médio do metacarpo (zona 2B/3A). Presença de lesão hipoecogénica na região central do TFDS. Imagens 

gentilmente cedidas pela Dra Rita Rocha e Pires.  

Tendo em conta que se tratava da segunda vez que aparecia uma lesão no tendão, num curto 

intervalo de tempo, o detentor não pretendia investir no processo de reabilitação física. Por 

essa razão, apenas foi feita crioterapia com gelo, repouso e passeios a passo à mão, entre 5 e 

10 minutos por dia, durante duas semanas. Decorrido esse período de tempo, o animal foi 

passeado à mão mais duas semanas e, posteriormente, colocado num paddock durante um 

ano. Ao fim de um ano foi começado, lentamente, a ser trabalhado. Até à data, não foram 

detetadas novas lesões.  

5.2.2 Caso clínico nº. 2: 

5.2.2.1 Identificação: 

 Nome: Cavalo A

 Raça: Cruzado Português

 Aptidão: Obstáculos

 Sexo: Masculino

 Idade: 14 anos (março

2005)

5.2.2.2 História clínica: 

A primeira lesão no TFDS do cavalo A, à data com12 anos, foi detetada a 15 de outubro de 

2017. Tal como referido no caso do cavalo G, o aparecimento da lesão não esteve associado a 

um evento único e conhecido de exercício intenso. 
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5.2.2.3 Exame estático: 

O cavalo A apresentava a região palmar do terço médio do metacarpo do membro anterior 

direito (MAD), correspondente à zona 2A/2B, tumefacta. A zona 2A/2B do MAD encontrava-

se quente e o animal apresentava dor à palpação. A palpação do membro contralateral 

permitiu identificar que na região palmar do terço proximal do metacarpo havia dor à 

palpação e um ligeiro aumento da temperatura.  

5.2.2.4 Exame dinâmico: 

A observação em movimento (a passo e trote) permitiu concluir que apresentava claudicação 

ligeira do MAD, classificada com grau 2/5 (escala AAEP).  

5.2.2.5 Meios complementares de diagnóstico – ecografia: 

Na figura 18 encontram-se representadas duas imagens ecográficas, em corte transversal, da 

região palmar do terço médio do metacarpo do MAD, ao nível da zona 2A; é visível a 

presença de uma lesão hipoecogénica difusa no aspeto palmar do TFDS, do tipo 3, 

relativamente ao grau de ecogenicidade. A lesão existente no MAD estendia-se entre a zona 

2A e a 2B (figura 19).   

Figura 18 - Ecografias em corte transversal da região palmar do terço médio do metacarpo (zona 2A) do MAD. 

Presença de lesão difusa hipoecogénica no aspeto palmar do TFDS.  Mensuração da espessura do tendão (0,84 

cm) representada pela linha de pontos presente na imagem do lado esquerdo. Imagens gentilmente cedidas pela

Dra Rita Rocha e Pires.
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Figura 19 - Ecografia em corte transversal da região palmar do terço médio do metacarpo, numa zona inferior à 

da imagem de cima (zona 2B). Presença de lesão difusa hipoecogénica no aspeto palmar do TFDS do MAD. 

Imagens gentilmente cedidas pela Dra Rita Rocha e Pires. 

A imagem ecográfica em corte longitudinal da zona 2A do MAD (figura 20) permitiu 

igualmente observar a presença da lesão hipoecogénica no TFDS (a qual não se apresenta 

totalmente anecogénica, sendo ainda possível visualizar algumas fibras). A largura da lesão 

era igual a 0,43cm.  

Figura 20 - Ecografia em corte longitudinal da região palmar do terço médio do metacarpo (zona 2A). Presença 

de lesão hipoecogénica no aspeto palmar do TFDS do MAD (setas vermelhas). Mensuração da largura da lesão 

representada pela linha de pontos presente na imagem (0,43 cm). Imagem gentilmente cedida pela Dra Rita 

Rocha e Pires. 

Ecograficamente foram detetadas lesões bilaterais. Nas ecografias em corte transversal da 

região palmar do MAE, ao nível das zonas 1A e 1B (figura 21), é visível uma lesão difusa no 

aspeto palmar do TFDS, menos hipoecogénica que a do MAD.   
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Figura 21 - Ecografias em corte transversal da região palmar do terço proximal do metacarpo (zona 1A e 1B, 

imagem do lado esquerdo e direito, respetivamente) do MAE. Lesão hipoecogénica, difusa, no aspeto palmar do 

TFDS do MAE. Imagens gentilmente cedidas pela Dra. Rita Rocha e Pires. 

Em corte longitudinal (figura 22), na zona 1B do MAE, foi possível verificar a rutura de 

fibras no TFDS, com consequente diminuição da ecogenicidade normal do tendão.  

Figura 22 - Ecografia em corte longitudinal da região palmar do terço proximal do metacarpo (zona 1B) do MAE. 

Presença de lesão hipoecogénica no TFDS (rutura de fibras e diminuição de ecogenicidade – setas vermelhas). 

Mensuração da largura da lesão (0,53 cm). Imagem gentilmente cedida pela Dra. Rita Rocha e Pires. 

5.2.2.6 Diagnóstico: 

O diagnóstico foi de tendinite bilateral no TFDS nas zonas 2A e 2B do MAD e nas zonas 1A 

e 1B do MAE.  

5.2.2.7 Tratamento: 

A crioterapia foi o ponto número um do tratamento, tendo sido iniciada durante a primeira 

semana, 4 a 5 vezes por dia, durante vinte minutos. Foram colocadas ligaduras de gelo 

distalmente nos membros anteriores ou feitos duches de água fria (na parte palmar dos 
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membros, ou seja, direcionados para os tendões flexores digitais, em especial para o TFDS). 

Depois da primeira semana, a crioterapia foi continuada uma ou duas vezes por dia após o 

animal ser exercitado. 

Em associação com a crioterapia, foi aplicada uma pomada contendo DMSO através de 

massagens no TFDS e em redor, à noite, seguida de ligaduras de descanso até a manhã do 

dia seguinte.  

Tendo em vista a redução máxima possível de formação de tecido cicatricial e o aceleramento 

da recuperação foi ainda aplicado PRP, cerca de 10-15 dias depois. Duas semanas após a 

primeira sessão de PRP, não se tendo verificado a diminuição pretendida da lesão, procedeu-

se a uma nova infiltração. Por sua vez, o programa de exercício controlado teve como base o 

que se apresenta em anexo.  

5.2.2.8 Prognóstico: 

Por se tratar de lesões bilaterais, pelo tamanho e pela ecogenicidade das mesmas, o 

prognóstico no caso do cavalo A foi mau. Para além disso, o facto de as lesões terem surgido 

sem nenhuma alteração do regime de exercício normal e de terem surgido nos dois membros, 

pode ser um indício de que os TFDS dos membros anteriores deste animal são demasiado 

frágeis para o tipo e quantidade de exercício que era esperado do animal.   

5.2.2.9 Evolução: 

Na sexta semana, foi, como referido, necessário repetir a infiltração da lesão do TFDS do 

MAE com PRP. Como consequência, o programa de exercício controlado teve de ser 

adaptado, tendo sido diminuído, na sexta e sétima semanas, o período de tempo que o animal 

era passeado à mão. 
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Figura 23 - Ecografia de acompanhamento, três semanas após a primeira sessão de PRP, em corte longitudinal, 

na zona 1 do MAE (imagem do lado esquerdo) e ecografia em corte longitudinal da mesma zona do MAE três 

semanas antes, no dia em que foi efetuada a primeira sessão de PRP (imagem do lado direito). Observa-se uma 

diminuição da espessura do tendão (de 0,91 cm para 0,85 cm) e uma diminuição da largura da lesão (de 0,43 cm 

para 0,29 cm), não se verificando, contudo, um preenchimento significativo da lesão por novas fibras. Imagens 

gentilmente cedidas pela Dra. Rita Rocha e Pires.  

Na oitava semana, o cavalo A foi sujeito a um novo exame ecográfico, tendo-se verificado 

uma evolução positiva, com a lesão mais preenchida por novas fibras de colagénio, 

corretamente alinhadas. Desta forma, ficou determinado que o animal começaria a ser 

montado duas semanas depois, a passo, e novamente avaliado uma semana após a introdução 

desta alteração importante no programa de exercício controlado. Uma vez que a introdução do 

passo montado não levou nem ao aumento da lesão, nem ao aumento da vascularização no 

TFDS (avaliada em modo Doppler), nem a sinais de inflamação macroscópicos, foi possível 

que o cavalo A continuasse a ser montado a passo.  

A partir deste momento, os exames ecográficos foram repetidos a cada duas ou três semanas, 

de modo a avaliar a evolução da cicatrização e a garantir que os aumentos graduais de 

exercício (de cerca de 5-10 minutos por semana) eram os adequados e não estavam a 

contribuir para um possível aumento da lesão.  

Nas figuras 24 e 25 é possível observar a lesão cicatrizada – o aumento da ecogenicidade da 

mesma (devido ao preenchimento com novas fibras das áreas inicialmente hipoecóicas) e o 

correto alinhamento das fibras.  
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Figura 24 -Ecografias em corte transversal da zona 1A (imagem de cima, do lado esquerdo) e da zona 1B 

(imagem de cima, do lado direito) e corte longitudinal da zona 1B (imagem de baixo, do lado direito) do MAE, 

obtidas após a introdução ao trote. Bom preenchimento da lesão, com as novas fibras a apresentarem um correto 

alinhamento. Imagens gentilmente cedidas pela Dra. Rita Rocha e Pires. 

Figura 25 -Ecografia em corte transversal da zona 1A do MAE, obtida antes da introdução ao galope. 

Preenchimento da lesão, que se apresenta ligeiramente hipoecogénica relativamente ao resto do TFDS. Imagens 

gentilmente cedidas pela Dra. Rita Rocha e Pires. 

A cicatrização das lesões do cavalo A permitiu que fosse, lentamente, sendo introduzido ao 

trabalho normal e à realização de provas de obstáculos.  
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5.2.3 Caso clínico nº. 3: 

5.2.3.1 Identificação: 

Nome: Cavalo F 

Raça: Puro Sangue Lusitano 

Aptidão: Dressage 

Sexo: Masculino (castrado) 

Idade: 9 anos (março 2010) 

5.2.3.2 História clínica: 

Em outubro de 2017, à data com 7 anos, foi detetada, pela primeira vez, uma lesão no TFDS 

do MAE (figura 26). O tratamento desta primeira lesão foi relativamente simples, tendo 

englobado crioterapia e aplicação tópica de um agente vesicante (Cedar oil
®
 - óleo de cedro),

em associação com repouso e aumento gradual de exercício.  

Figura 26 - Ecografia em corte transversal (imagem do lado esquerdo) e corte longitudinal (imagem do lado 

direito) da região palmar do terço médio do MAE (zona 2A). Observação de área hipoecogénica na imagem do 

lado esquerdo, delimitada a vermelho. Na imagem em corte longitudinal observa-se igualmente uma área 

hipoecogénica, com perda de fibras.  Imagens gentilmente cedidas pela Dra. Rita Rocha e Pires. 

Cerca de um ano mais tarde, em novembro de 2018, foi identificada uma nova lesão neste 

cavalo, no mesmo membro. A deteção desta lesão ocorreu na sequência da identificação de 

ligeiras alterações nos andamentos do animal por parte do seu detentor.  

5.2.3.3 Exame estático: 

O cavalo F mostrou sinais de dor à palpação dos tendões no MAE, no terço médio do 

metacarpo III. Não foi detetado mais nenhum sinal macroscopicamente identificável, à 

exceção de um ligeiro aumento da temperatura na zona sensível à palpação.   
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5.2.3.4 Exame dinâmico: 

A observação dos andamentos do cavalo F permitiu identificar uma claudicação ligeira do 

MAE, classificada de 2 em 5, segundo a escala AAEP.    

5.2.3.5 Meios complementares de diagnóstico – ecografia: 

As imagens ecográficas obtidas na primeira consulta encontram-se representadas nas figuras 

27 e 28, onde é possível visualizar a diminuição difusa da ecogenicidade do TFDS do MAE 

nas zonas 2A e 2B. 

Figura 27 - Ecografias em corte transversal da região palmar do terço médio do osso metacarpo III do MAE 

(zona 2A). Engrossamento do TFDS e perda da visualização da delimitação do TFDS pelo paratendão no aspeto 

dorsomedial do TFDS. Diminuição difusa da ecogenicidade do TFDS, com diversas áreas hipoecogénicas. 

Presença de área hipoecogénica de maiores dimensões (círculo vermelho). Imagens gentilmente cedidas pela 

Dra. Rita Rocha e Pires. 

Figura 28 - Ecografia em corte transversal da região palmar do terço médio do osso metacarpo III do MAE (zona 

2B). Engrossamento do aspeto lateral do TFDS. Presença de área hipoecogénica no aspeto lateral do TFDS 

(delimitada a vermelho). Imagens gentilmente cedidas pela Dra. Rita Rocha e Pires. 
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5.2.3.6 Diagnóstico: 

O diagnóstico definitivo foi de tendinite do TFDS do MAE. 

5.2.3.7 Tratamento: 

O tratamento iniciou-se com a crioterapia 4 a 5 vezes por dia, por períodos não superiores a 

20 minutos de cada vez. Da segunda semana em diante, o número de vezes por dia que era 

necessário efetuar este tratamento podia ser substancialmente diminuído, passando a sê-lo 

apenas após a realização de exercício físico. 

Tal como nos restantes casos descritos, foi instituída terapia anti-inflamatória, com pomada 

com DMSO. O modo de aplicação da pomada foi idêntico ao referido nos restantes casos: à 

noite e através de massagens nas zonas afetadas, de modo a facilitar a absorção do produto 

pela pele. Esta pomada devia ser colocada sobre a pele limpa e seca e, após a sua aplicação, 

deviam ser colocadas ligaduras de descanso, as quais eram retiradas na manhã seguinte.  O 

tratamento não incluiu fármacos anti-inflamatórios intravenosos ou intramusculares, por não 

não se justificar. 

Com o intuito de promover a reparação da lesão e a regeneração do tendão, foi incluído no 

tratamento o laser pulsado, a partir da primeira semana e por um período prolongado no 

tempo. A fase inicial do tratamento deve ser mais intensiva e, por essa mesma razão, o 

protocolo terapêutico aplicado foi o seguinte:  

 Terapia a laser uma vez por dia durante 15 dias;

 Terapia a laser dia sim, dia não, durante 15 dias;

 Terapia com laser duas vezes por semana durante um mês e meio;

 Terapia com laser uma vez por semana durante um mês e meio;

 Terapia a laser dia sim, dia não, durante 15 dias;

 Terapia a laser duas vezes por semana durante um mês;

 Terapia a laser uma vez por semana durante um mês e meio.

A ocorrência de um ligeiro agravamento da lesão a determinado ponto da sua reabilitação, 

implicou que a terapia a laser fosse novamente aplicada de forma mais intensiva. O protocolo 

terapêutico incluiu também um programa de exercício controlado, adaptado a partir do 

apresentado em anexo. A diminuição de exercício durante o processo de reabilitação do 
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cavalo F foi acompanhada de diminuição da quantidade de ração fornecida. 

5.2.3.8 Prognóstico: 

No espaço de um ano, foram diagnosticadas duas lesões no TFDS do MAE do cavalo F, na 

mesma zona. Como o tecido cicatrizado é mais frágil que o tecido tendinoso e como se tratava 

de uma recidiva, a possibilidade de voltar a surgir uma nova lesão no futuro era forte. Desta 

forma, o prognóstico foi desfavorável.  

5.2.3.9 Evolução: 

A evolução foi favorável até à 17ª semana (duas semanas após a introdução do galope), 

momento em que foi detetado um aumento da lesão (figuras 29 e 30). Este aumento foi mais 

facilmente detetável na imagem ecográfica em corte longitudinal (figura 30), onde as 

diferenças no preenchimento da lesão eram mais notórias.  

Figura 29 - Ecografias em corte transversal da região palmar do terço médio do metacarpo III do MAE. 

Presença de lesão hipoecogénica no aspeto palmar do TFDS (setas vermelhas). Imagens gentilmente cedidas pela 

Dra. Rita Rocha e Pires. 
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Figura 30 - Ecografias em corte longitudinal da região palmar do terço médio do metacarpo III do MAE. A 

imagem ecográfica do lado esquerdo foi obtida durante o exame que permitiu detetar o agravamento da lesão, 

enquanto que a do lado direito foi obtida no exame ecográfico anterior (sensivelmente um mês antes). Na 

imagem do lado esquerdo é possível observar a presença de lesão hipoecogénica no TFDS (setas vermelhas), a 

qual se encontrava mais preenchida no mês anterior. Aumento da espessura do TFDS (de 0,68cm para 0,76cm) 

entre uma e outra avaliação ecográfica. Imagens gentilmente cedidas pela Dra. Rita Rocha e Pires.  

Na 18ª e 19ª semanas, o cavalo F foi apenas montado a passo, tendo os restantes andamentos 

sido acrescentados novamente nas semanas que se seguiram.  Durante a recuperação, foi 

aplicada crioterapia, através de duches de água fria ou ligaduras de gelo, sempre que o animal 

era exercitado. Tal tornou-se ainda mais importante e frequente (duas a três vezes por dia) 

durante a 18ª e 19ª semanas. Para além disso, a frequência dos tratamentos com laser foi 

aumentada neste período. Os restantes exames ecográficos realizados permitiram acompanhar 

a cicatrização da lesão e o regresso do cavalo F ao trabalho normal.   

5.2.4 Caso clínico nº. 4: 

5.2.4.1 Identificação: 

Nome: Cavalo D 

Raça: Cruzado Português 

Aptidão: Raides 

Sexo: Feminino 

Idade: 11 anos (abril 2008) 

5.2.4.2 História clínica: 

O cavalo D era utilizado em competições de endurance de 80 e 120 km. Em novembro de 

2017 foi-lhe identificada, pela primeira vez, uma lesão no TFDS no MAD e outra no MAE. A 

lesão hipoecogénica do MAE (figura 31) era uma lesão nuclear (localizada na região central 

do TFDS) que afetava o terço proximal do metacarpo (zona 1A). Por sua vez, a lesão do 

MAD (figura 32) correspondia a uma diminuição difusa da ecogenicidade do TFDS (lesão 
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hipoecogénica difusa) no terço proximal e médio do metacarpo (zonas 1A, 1B, 2A e 2B). 

Figura 31 - Ecografias em corte transversal (imagem do lado esquerdo) e em corte longitudinal (imagem do lado 

direito) da região palmar do terço proximal do metacarpo III do MAE (zona 1A). TFDS difusamente 

hipoecogénico e presença de lesão hipoecogénica na região central do TFDS, cujo diâmetro se encontra 

representado na imagem do lado esquerdo e é igual a 0,42 cm.  Na imagem do lado direito é possível observar a 

mesma lesão hipoecogénica, que se traduz, longitudinalmente, pela diminuição da ecogenicidade normal do 

TFDS, com rutura de fibras. Imagens gentilmente cedidas pela Dra. Rita Rocha e Pires.  

Figura 32 - Ecografias em corte transversal (A, B e C) e corte longitudinal (D) do aspeto palmar da região do 

terço proximal e terço médio do metacarpo III do MAD. A imagem A corresponde à imagem ecográfica da zona 

1A, enquanto que as imagens B e C correspondem, respetivamente, às zonas 2B e 3A. Nas imagens A, B e C 

verifica-se uma diminuição difusa da ecogenicidade do tendão, diminuição esta mais notória na região central do 

tendão. Em corte longitudinal (D) é igualmente possível ver a diminuição da ecogenicidade do tendão, pouco 

acentuada. Imagens gentilmente cedidas pela Dra. Rita Rocha e Pires.  

O tratamento instituído em novembro de 2017 envolveu apenas o controlo do exercício físico 

e a aplicação tópica, sobre o tendão, de Cedar oil
®
 (óleo de cedro, vesicante), com o auxílio

A B C 

D 
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de uma escova de dentes. Um ano mais tarde, em outubro de 2018, numa das visitas 

preventivas agendadas, foi detetado o aparecimento de uma nova lesão, mais uma vez, sem 

relação com algum evento em específico que pudesse estar na origem do problema. 

5.2.4.3 Exame estático: 

Durante o exame estático do animal foi detetado, no MAD, um aumento da temperatura no 

aspeto palmar do terceiro osso metacarpiano, a nível do terço proximal e médio do mesmo. 

Esta zona encontrava-se também ligeiramente edemaciada. A palpação das estruturas 

tendinosas das zonas afetadas permitiu detetar a presença de dor. A palpação do membro 

contralateral não permitiu detetar sinais de dor.  

5.2.4.4 Exame dinâmico: 

O cavalo apresentava uma claudicação ligeira, classificada, segundo a escala de claudicação 

elaborada pela AAEP, de 1/2 em 5 (dificilmente observável).  

5.2.4.5 Meios complementares de diagnóstico – ecografia: 

Nas ecografias em corte transversal (figura 33) é visível uma diminuição difusa da 

ecogenicidade do TFDS nas zonas 1B, 2A, 2B e 3A. No aspeto palmar do terço médio do 

terceiro osso metacarpiano verificou-se que, para além da diminuição difusa da ecogenicidade 

normal do tendão, existiam áreas hipoecogénicas no aspeto palmar do mesmo que eram mais 

facilmente delimitadas. O aspeto heterogéneo do TFDS nestas zonas é de forma semelhante 

observável nas ecografias em corte longitudinal (figura 34). 
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Figura 33 - Ecografias em corte transversal do terço proximal (zona 1B – imagem do lado esquerdo) e médio 

(zona 2A – imagem do lado direito) do aspeto palmar do osso metacarpiano III do MAD. Na imagem do lado 

esquerdo é possível visualizar a diminuição generalizada da ecogenicidade do TFDS (setas vermelhas), sendo 

que na imagem do lado direito não só é observável esta diminuição difusa, como a presença de uma área mais 

hipoecogénica no aspeto palmar do TFDS (setas vermelhas). Imagens gentilmente cedidas pela Dra. Rita Rocha 

e Pires. 

Figura 34 - Ecografias em corte longitudinal do terço médio (zona 2A – imagem do lado esquerdo; zona 3A – 

imagem do lado direito) do aspeto palmar do osso metacarpiano III do MAD.  Nas duas imagens é possível 

observar a diminuição da ecogenicidade do TFDS (setas vermelhas), com o tendão adquirir um aspeto 

heterogéneo (alternância de áreas isoecogénicas com áreas hipoecogénicas). Engrossamento do tendão. Imagens 

gentilmente cedidas pela Dra. Rita Rocha e Pires. 

5.2.4.6 Diagnóstico: 

O diagnóstico definitivo obtido foi de tendinite do TFDS do MAD. 

5.2.4.7 Tratamento: 

A crioterapia foi iniciada imediatamente. Durante a primeira semana, 4 a 5 vezes por dia, 

durante vinte minutos, eram colocadas ligaduras de gelo distalmente nos membros anteriores 

ou o animal era submetido a duches de água fria (na parte palmar dos membros, ou seja, 

direcionados para os tendões flexores digitais). Depois desta primeira semana, o recurso a esta 

terapia limitou-se ao período após a realização de exercício, uma ou duas vezes por dia.  
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A pomada contendo DMSO foi aplicada pelo período igual a uma semana. Esta pomada 

devia ser colocada à noite, através de massagens nas zonas afetadas do TFDS e em redor 

destas. Após a realização das massagens com a pomada com DMSO, eram então colocadas 

ligaduras de descanso, que eram retiradas na manhã do dia seguinte.  

Com o objetivo de reduzir a formação de tecido cicatricial, na segunda semana foi 

administrado PRP intra-lesionalmente, de forma ecoguiada, no TFDS.   

Por fim, foi necessário estabelecer um programa de exercício controlado, em que o aumento 

gradual de exercício acompanhasse a cicatrização da lesão, como o que se apresenta em anexo 

(adaptado, de modo a ter em consideração o tratamento com PRP). A quantidade de ração 

fornecida diariamente foi reduzida. 

5.2.4.8 Prognóstico: 

Muito embora a extensão das alterações ecográficas fosse relativamente grande (diminuição 

difusa da ecogenicidade do TFDS detetada desde a zona 1B até à zona 3A), o cavalo não 

apresentava nenhuma lesão hipo ou anecogénica com limites bem definidos e de grandes 

dimensões. Por este motivo, pela deteção precoce e pelo tratamento instituído, o prognóstico 

era moderadamente favorável. No entanto, tendo em conta que foi a segunda vez que foram 

identificadas lesões neste membro, a probabilidade de surgir uma recidiva novamente era 

elevada. 

5.2.4.9 Evolução: 

Na 4ª semana, foi realizado um exame ecográfico para avaliar a necessidade de uma segunda 

administração intra-lesional. Nos exames ecográficos seguintes, foi avaliada a alteração da 

ecogenicidade da lesão ao longo do tempo (de hipoecogénica a isoecogénica), o seu tamanho 

(associado ao seu preenchimento) e a vascularização. Durante o processo de reabilitação, 

verificou-se o aumento da ecogenicidade da lesão do TFDS (sucessivamente mais preenchida) 

e a diminuição da vascularização no interior do tendão (visível em modo Doppler). Assim, foi 

possível aumentar gradualmente a quantidade de exercício diária, sem ter existido a 

necessidade de instituir algum tratamento, não previsto inicialmente, durante o processo de 

reabilitação.  
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5.2.5 Discussão dos casos clínicos: 

A maioria das lesões do TFDS são precedidas por alterações subclínicas, relacionadas com a 

idade, e podem ser introduzidas por mecanismos físicos, dos quais se destaca a prática de 

exercício físico (Dowling, et al., 2000). Ao aparecimento das lesões nos quatro casos clínicos 

descritos não foi possível associar qualquer causa, como a alteração do tipo de trabalho ou da 

intensidade do mesmo no período que antecedeu a lesão. Assim, as lesões podem ter estado 

associadas a alterações subclínicas ao longo do tempo e não a um episódio único.  

Os objetivos iniciais do tratamento de tendinites envolvem o controlo da dor e a 

interrupção/limitação do processo inflamatório, tendo em vista a melhor recuperação possível 

do tendão lesionado e o regresso do cavalo à atividade desportiva. 

Em todos os casos, o protocolo terapêutico foi iniciado com crioterapia. Como é facilmente 

entendido, o número de vezes que efetivamente o animal é submetido a duches de água fria ou 

à colocação de ligaduras de gelo, está dependente da disponibilidade do detentor ou do 

tratador para tal. 

No caso clínico nº 1, uma das sessões diárias de crioterapia foi realizada numa máquina de 

spa de água salgada (durante seis dias por semana durante a primeira semana e dia sim, dia 

não, na segunda semana). A altura a que se encontra a água numa máquina de spa de água 

salgada pode ser controlada. Como a lesão do cavalo G se localizava no terço proximal do 

metacarpo, a altura da água salgada nesta máquina situava-se ao nível da fileira distal de ossos 

do carpo.  

O recurso ao spa de água salgada (água misturada com Epsom Salt e sal marinho) teve como 

objetivo a diminuição da inflamação, permitindo uma melhor recuperação. Tal é conseguido 

através da associação da reduzida temperatura a que se encontrava a água (entre 1ºC e 4ºC) e 

a concentração de soluto na mesma. A terapia com água fria hipertónica tem um efeito 

positivo demonstrado, clínica e ecograficamente, na recuperação de lesões nos tendões 

flexores. De facto, está associada à diminuição da inflamação peritendinosa e da dor e a um 

melhor alinhamento das fibras de colagénio ao fim de 4 semanas de tratamento, devido ao 

efeito osmótico. As passadeiras aquáticas para equinos permitem ainda adaptar a temperatura 

da água, a concentração de solutos e a velocidade (King, 2016).  
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Os efeitos anti-inflamatório e analgésico do gelo, devido à diminuição da condução nervosa, 

bem como o do DMSO, são aparentemente suficientes nos casos em que os animais não 

apresentam sinais de dor exuberantes. Estes sinais englobam claudicação igual ou superior a 

3/5, (segundo a escala de claudicação elaborada pela AAEP), muita sensibilidade à palpação 

do tendão e, quando em estação, descanso frequente do membro afetado. A ausência dos 

sinais referidos nos casos anteriormente descritos, é a razão pela qual o tratamento dos 

mesmos não incluiu a administração intravenosa de um fármaco anti-inflamatório.  

Durante a recuperação e em particular nas primeiras semanas de inflamação, é importante que 

o cavalo esteja em repouso na box. Um cavalo sem dor, a não ser que tenha um temperamento

extraordinariamente calmo, pode, por excesso de energia, ficar ansioso e ter comportamentos, 

dentro e fora da box, que o coloquem, a si ou a quem é responsável pelo seu maneio, em risco 

(coices, tentar trotar e galopar, por exemplo). Consequentemente, muito embora seja 

importante controlar os estímulos dolorosos para que o animal não esteja em sofrimento, tal 

deve ser feito com algum cuidado, para que não seja contraproducente. 

A terapia anti-inflamatória aplicada no tratamento dos quatro casos clínicos descritos incluiu a 

utilização de uma pomada com DMSO. Esta pomada à noite atenta a necessidade de 

realização de crioterapia durante o dia. De outro modo, a absorção e atuação da pomada seria 

difícil ou mesmo ineficaz. Aos detentores dos animais foi dado a conhecer que, com a 

utilização desta pomada e devido à presença de DMSO na mesma, poderia vir a ser detetado 

um odor desagradável no ar expirado pelo animal. Independentemente da via de 

administração do DMSO, alguma quantidade do mesmo é encontrada no plasma (menor em 

aplicações tópicas). O odor associado à utilização do DMSO pode ser explicado pelo facto de, 

embora na sua maioria excretado através da urina, existir uma pequena percentagem que é 

excretada pelos pulmões. O DMSO tem ainda a capacidade de facilitar a penetração de outras 

substâncias, como sejam os corticoesteróides, o que justifica a sua associação, por vezes, com 

dexametasona. Para além do efeito anti-inflamatório, o DMSO tem também um efeito 

analgésico e diurético (Wong & Reinertson, 1984).  

O efeito diurético deve ser explicado ao proprietário, de modo a que, se necessário, o mesmo 

possa adequar a quantidade de água fornecida por dia (caso não haja bebedouro automático). 

A explicação dos potenciais efeitos secundários do tratamento instituído evita preocupações 

desnecessárias dos proprietários e aumenta a confiança dos mesmos no médico veterinário.  



103 

O protocolo terapêutico dos casos clínicos nº. 1 e nº. 3 incluiu o recurso a laser pulsado. No 

tratamento de tecidos moles com laser é normalmente aplicada uma dose entre 2 e 8 J/cm
2
. É

necessário ter em conta que a utilização deste tipo de terapia exige proteção ocular do médico-

veterinário que a executa e de quem se encontrar próximo.  

A terapia a laser diminui a inflamação, contribui para uma melhor organização dos 

fibroblastos, para o aumento do número de células e para a formação de colagénio, 

provocando também quer vasodilatação e aumento do número de capilares, quer aumento da 

síntese de ADN e de ARN e diminuição da dor (Bergh, 2014). Estes são os efeitos que 

justificaram a sua utilização nos casos clínicos nº. 1 e n.º 3, dado o seu impacto positivo no 

processo de cicatrização e reabilitação. É importante referir que com os estudos que se 

conhecem, não é possível uma estimativa correta do resultado da utilização desta terapia. 

Deve, pois, o detentor ser aconselhado que o recurso ao laser poderá auxiliar a recuperação, 

mas também poderá não alcançar os efeitos pretendidos, por forma a que faça uma escolha 

esclarecida, tanto mais que a sua utilização encarece o tratamento. 

No caso clínico nº. 2, parte do tratamento instituído incluiu a infiltração da lesão com PRP, 

cujo processo de obtenção se apresenta em anexo (III). O número de sessões de PRP está 

dependente das alterações ecográficas decorrentes de cada sessão. Se, durante o exame 

ecográfico de controlo, se verificar que não há uma melhoria (de, pelo menos, 50%) do aspeto 

do tendão, em corte transversal e longitudinal, e uma diminuição do grau da claudicação 

(também de, pelo menos, igual a 50%), então é necessário proceder a uma nova injeção 

intralesional de PRP (Fortier, 2009). Os poucos casos em que a utilização de PRP no 

tratamento esteve associada a um aumento da lesão foram aqueles em que a infiltração 

ocorreu durante a fase inflamatória (entre o dia 1 e o dia 10) (Fortier, 2009). Como tal, logo 

que terminada a fase aguda de inflamação (cerca de 10-15 dias depois), foi administrado PRP 

nas lesões no TFDS. Duas semanas após a primeira infiltração da lesão do tendão do cavalo A 

com PRP, verificou-se a diminuição do tamanho (associada ao controlo da inflamação), mas 

não desaparecimento, das áreas hipoecóicas. Por este motivo, procedeu-se a outro tratamento 

com PRP.  

A parte mais importante do tratamento de tendinites do TFDS é, contudo, a elaboração de um 

programa de exercício controlado, que engloba repouso, confinamento em box e aumento 

gradual do exercício. O período de recuperação deste tipo de lesões é longo, o que nem 
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sempre é bem aceite pelo detentor, dado que durante este período o cavalo não pode ser 

utilizado para a prática desportiva. Além disso, esta parte do tratamento é a que menos está 

dependente da ação médico-veterinária, pelo que se torna fundamental explicar ao 

proprietário a sua relevância na cicatrização do tendão e a necessidade da cooperação de todos 

os envolvidos.  

O programa de exercício vai sendo alterado ao longo do programa de reabilitação, de modo a 

que se adapte à recuperação do cavalo, consoante esta é mais rápida ou mais lenta que o 

inicialmente previsto. Estas adaptações são feitas tendo por base exames ecográficos. O papel 

de destaque da ecografia na avaliação do processo de recuperação de tendinites decorre da 

inexistência de alterações macroscópicas muito exuberantes. No caso clínico nº. 3, foi 

necessário, nas semanas finais de acompanhamento, realizar uma alteração ao inicialmente 

previsto, uma vez que houve um ligeiro agravamento da lesão. Por este motivo, durante o 

processo de recuperação do cavalo foi necessário reduzir a quantidade de exercício. 

Durante a recuperação e, em particular, nas primeiras semanas de inflamação, é importante 

que o cavalo esteja em repouso na box e o mais calmo possível. O cavalo nº4 estava 

habituado a estar em paddock com outros cavalos, pelo que a colocação em box poderia ser 

um fator extra de stress (para além da interrupção de exercício), motivo pelo qual foi 

encurtado o período em que permaneceu em box. Um animal em stress numa box pode ser 

perigoso para si e para quem o é responsável pela sua alimentação/maneio, tendo tendência a 

não estar imóvel, o que pode acabar por agravar a lesão. Os conhecimentos teóricos devem ser 

sempre adaptados ao caso e às suas circunstâncias.  

O prognóstico, depende de um conjunto de fatores: a gravidade da lesão, o tratamento, a idade 

do animal e a modalidade desportiva/tipo de exercício que é pretendido que pratique, bem 

como o seu temperamento.  

A existência de uma grande variedade de tratamentos a que se pode recorrer nos casos de 

tendinites – farmacológicos, físicos (crioterapia, laser) ou regenerativos (PRP, células 

estaminais) – é responsável pelo facto da escolha do tratamento ter um papel importante no 

prognóstico. Por outro lado, o programa de exercício controlado, parte integrante do 

tratamento de tendinites, e a sua eficácia e cumprimento determinam não só a recuperação, 

como também o aparecimento de recidivas. É precisamente por este motivo que o 
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temperamento do animal, ao ter o poder de dificultar ou facilitar o cumprimento do repouso e 

do exercício controlado necessários à recuperação, acaba por também ter a sua importância na 

recuperação e prognóstico, embora de menor relevo que os restantes fatores. 

A modalidade desportiva e o nível de competição que o detentor do animal espera que o 

mesmo atinja são pontos que devem ser tidos em conta quando se estabelece um prognóstico 

de tendinite do TFDS, uma vez que um tendão cicatrizado é mais frágil que um tendão 

saudável, e, por isso, o cavalo pode não vir a ser capaz de atingir o nível desejado ou mesmo 

atingir o nível de competição prévio à lesão.  

Nos casos clínicos descritos, o facto de não ser possível identificar um evento que possa ter 

estado na origem das lesões, influencia também o prognóstico. A aplicação de medidas 

preventivas perante uma causa desconhecida é naturalmente mais difícil e pode, inclusive, 

existir alguma predisposição do animal para este tipo de lesões.  

Por outro lado, animais novos, como o cavalo G, podem estar a começar a ser trabalhados, 

pelo que a lesão vai afetar o seu desenvolvimento, a sua participação em provas de cavalos da 

mesma idade e, consequentemente, a sua venda futura. Este último ponto, embora não 

interfira o prognóstico médico, é relevante para o detentor e pode influenciar a 

disponibilidade do mesmo para investir no tratamento, o que influencia o prognóstico. Em 

oposição, em cavalos mais velhos a recuperação é mais lenta e as expectativas do detentor em 

relação aos mesmos são menores, o que também pode afetar a escolha do tratamento.  

No espaço de um ano, foram diagnosticadas no cavalo F duas lesões no TFDS do MAE, na 

mesma zona. O aparecimento desta segunda lesão num espaço de tempo relativamente curto, 

pode estar relacionado com a incapacidade física do cavalo para a realização de exercício no 

nível pretendido pelo seu detentor. 

Em todos os casos descritos, uma vez que o tecido cicatrizado é mais frágil que o tecido 

tendinoso, existe a possibilidade de surgirem recidivas no futuro.  

A deteção precoce das alterações do tendão do cavalo D esteve relacionada com a adoção de 

uma medicina desportiva mais preventiva que interventiva neste e em todos os cavalos 

pertencentes ao mesmo detentor.  
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6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO: 

Tratando-se de um estudo retrospetivo, não foi possível, em todos os casos, preencher a 

totalidade do inquérito, por esquecimento dos criadores ou desconhecimento dos detentores 

atuais do animal. O número de cavalos incluídos no estudo epidemiológico foi reduzido, o 

que dificultou a obtenção de conclusões a partir do mesmo. Em particular, a fraca 

representação de cavalos de endurance, impossibilitou uma comparação fiável entre os 

cavalos das três diferentes modalidades. Por sua vez, o estudo morfológico dos animais não 

foi exequível, por não terem sido obtidas fotografias dos animais.  

7 CONCLUSÃO: 

A maioria dos animais afetados eram machos inteiros. As raças dos animais afetados foram as 

seguintes: Puro Sangue Lusitano e Cruzado Português. Os locais de nascimento dos animais 

foram os seguintes: Lisboa (11,1%), Évora (11,1%), Santarém (11,1%), Aveiro (22,2%) 

Setúbal (44,4%). O número de cavalos pertencentes à modalidade de ensino e de saltos de 

obstáculos foi igual. A média de idades ao aparecimento da lesão foi igual a 6,1 anos, menor 

do que a apontada pela bibliografia existente. Na grande maioria dos animais, a localização da 

lesão foi na região palmar do terço médio do terceiro osso metacarpiano.  O quase uniforme 

desmame aos cinco/seis meses, está de acordo com os conhecimentos existentes. Quanto ao 

tipo de exercício à data do aparecimento da lesão, sete dos nove cavalos, encontravam-se em 

introdução ao exercício/iniciação de modalidade ou a praticar exercício de relativa baixa 

intensidade. Até ao desmame, a maior parte dos animais encontrava-se em paddock ou box 

com acesso a paddock e após o desmame, a maior parte encontrava-se em paddock. Os 

animais com possibilidade de realizarem exercício mais tempo por dia (estabulação em 

paddock) foram, na sua maioria, sujeitos a pisos duros. A maior parte dos animais foi 

exercitado três a cinco vezes por semana durante o desbaste, por períodos que variavam entre 

os quinze minutos e uma hora. 

7.1 Perspetivas futuras: 

Para determinar a influência do maneio e do exercício no desenvolvimento deste tipo de 

lesões, a repetição do inquérito epidemiológico, envolvendo um maior número de animais, 

seria relevante. O acompanhamento do crescimento de poldros desde o nascimento até ao 

momento do desbaste poderá ser útil para compreender a influência do maneio no 

desenvolvimento de tendinite, em particular da alimentação e do exercício em poldro. A 
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avaliação da conformação de cavalos com tendinite, a partir de fotografias obtidas 

presencialmente, seria um dos pontos a ser explorado.    
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9 ANEXOS 

Anexo I - Inquérito epidemiológico realizado a detentores e/ou criadores de cavalos criados 

em Portugal com diagnóstico prévio de tendinite do TFDS.  

Inquérito epidemiológico – 
Lesões no Tendão Flexor Digital Superficial 

em Equinos 

Data:  /    /  

Caso nº: 

1. Identificação:

1.1.  Nome: 

1.2. Género: Fêmea 

  Macho    

 Castrado  

1.3. Idade: 

1.4. Raça: 

1.5. Aptidão: 

1.6. Local de nascimento: 

2. História Clínica:

2.1. Idade ao aparecimento das primeiras lesões: 

2.2. Tipo de exercício/competição à data: 

2.3. Tipo de lesão: 

Lesões bilaterais:  

Lesões unilaterais: 

2.4. Localização da lesão: 

Terço proximal do metacarpo III 

Terço médio do metacarpo III 

Terço distal metacarpo III 

2.5. Tipo de ferradura/aparo corretivo até ao aparecimento das lesões: 

3. Exercício/estabulação/maneio em poldro:

3.1. Idade ao desmame: 

3.2. Tipo de estabulação antes do desmame: 
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Box: 

Box com acesso a paddock: 

 Quanto tempo por dia:

 Terreno:
o Mole

o Duro

o Plano

o Com inclinação

Box com exercício forçado: 

 Quanto tempo por dia:

 Tipo de exercício:

 Terreno:

o Areia

o Sintético

o Relva

 Paddock: 
 Terreno:

o Mole

o Duro

o Plano

o Com inclinação

3.3. Tipo de estabulação após desmame e até ao desbaste: 

Box: 

Box com acesso a paddock: 

 Quanto tempo por dia:
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 Terreno:
o Mole

o Duro

o Plano

o Com inclinação

Box com exercício forçado: 

 Quanto tempo por dia:

 Tipo de exercício:

 Terreno:

o Areia

o Sintético

o Relva

 Paddock: 
 Terreno:

o Mole

o Duro

o Plano

o Com inclinação

3.4. Idade ao desbaste: 

4. Alimentação em poldro (até aos 3 anos):

 Pasto: 

 Ração: 

 Qual:

 Feno: 

 Suplemento vitamínico: 

 Qual:
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5. Exercício:

5.1. Nº de dias por semana: 

5.2. Duração diária: 

5.3. Tipo de terreno: 

 Areia

 Sintético

 Relva

6. Morfologia:
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Figura 35 - Desenho ilustrativo de medição de comprimentos, ângulos de articulações e medida de circunferência (adaptado de baxter et al., 2011). 
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Figura 36 - Vista cranial de membro anterior direito com a correta conformação (baxter et al., 2011). 

Figura 37 -tapado de frente (baxter et al., 2011). 

Figura 38 -aberto de frente (baxter et al., 2011). 

Figura 39 -tapado de frente, caravenho (baxter et al., 2011). 
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Figura 40 -tapado de frente, esquerdo (baxter et al., 2011). 

Figura 41 - aberto de frente, esquerdo (baxter et al., 2011).  

Figura 42 -arqueado ou carpus varus (baxter et al., 2011). 

Figura 43 -Joelhos de boi ou carpus valgus (baxter et al., 2011). 
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Figura 44 -Offset knees (bench knees); desvio do metacarpo iii (baxer et. al, 2011). 
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Anexo II – Programa base de exercício controlado a ser aplicado em caso de tendinite. 

Tabela 4 – Programa de exercício controlado base. 

Programa de exercício controlado: 

1ª semana Repouso em box; andar a passo à mão durante 5 minutos, 2 vezes por dia. 

2ª semana Repouso em box; andar a passo à mão durante 10 minutos, 2 vezes por dia. 

Exame ecográfico 

3ª semana Repouso em box; andar a passo à mão durante 15 minutos; 2 vezes por 

dia. 

4ª semana Repouso em box; andar a passo à mão durante 20 minutos; 2 vezes por 

dia. 

Exame ecográfico 

5ª semana Repouso em box; andar a passo à mão durante 25 minutos; 1 ou 2 vezes 

por dia. 

6ª semana Repouso em box; andar a passo à mão durante 30 minutos; 1 ou 2 vezes 

por dia. 

Exame ecográfico 

7ª semana Andar a passo montado entre 10 e 15 minutos, 1 vez por dia. 

8ª semana Andar a passo montado entre 15 e 20 minutos, 1 vez por dia. 

9ª semana Andar a passo montado durante 30 minutos, 1 vez por dia. 

10ª semana Andar a passo montado durante 40 minutos, 1 vez por dia. 

Exame ecográfico 

11ª semana Andar a passo montado durante 30 minutos e a trote durante 10 minutos, 1 

vez por dia. 

12ª semana Andar a passo montado durante 30 minutos e a trote durante 10 minutos, 1 

vez por dia. 

13ª semana Andar a passo montado durante 30 minutos e a trote durante 15 minutos, 1 

vez por dia. 

14ª semana Andar a passo montado durante 30 minutos e a trote durante 20 minutos, 1 

vez por dia. 

Exame ecográfico 

15ª semana Andar a passo montado durante 30 minutos, a trote durante 10 minutos e a 

galope durante 5 minutos, 1 vez por dia. 

16ª semana Andar a passo montado durante 30 minutos, a trote durante 15 minutos e a 

galope durante 10 minutos, 1 vez por dia. 

17ª semana Introdução lenta ao galope e ao trabalho normal a partir desta semana. 
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Anexo III – Processo de obtenção de PRP. 

O processo de obtenção de PRP utilizado no meu local de estágio é o seguinte (método dos 

tubos):   

 Tosquia e desinfeção do terço médio/superior da veia jugular do cavalo a ser tratado e

tosquia das zonas do membro que vão ser infiltradas;

 Desinfeção da pele sobre a veia jugular com: Desinclor sabão 0,8% (Clorhexidina

digluconato solução a 0,8%), Desinclor solução 1% (clorexidina diglunato solução a

1%) e álcool 96%, pela ordem com que se encontram referidos;

 Limpeza com álcool dos tubos necessários e colocação dos mesmos num suporte;

 Venipunção (recurso à utilização de um adaptador de colheita de vácuo, que serve de

ligação entre a agulha e o tubo coletor, permitindo encher rapidamente os dez tubos de

citrato necessários);

 Colocação imediata dos tubos numa centrifugadora e centrifugação dos mesmos;

 Preparação de uma mesa de trabalho que permita que os passos seguintes sejam

realizados de forma assética (tal pode ser difícil por se tratar de clínica de ambulatório

e por, consequentemente, este tipo de trabalho ser realizado, na maior parte das vezes,

na zona dos estábulos que é destinada à limpeza dos animais);

 Remoção dos tubos da centrifugadora, sendo visíveis diferentes camadas, dispostas no

tubo consoante a sua densidade: plasma, glóbulos brancos e plaquetas (buffy coat) e

glóbulos vermelhos;

 Limpeza com álcool dos tubos retirados da centrífuga;

 Colocação de luvas esterilizadas, remoção das tampas dos tubos e transferência do

plasma sobrenadante contendo plaquetas para tubos secos;

 Colocação dos tubos obtidos na centrifugadora;

 Desinfeção das zonas dos membros a serem tratadas (do mesmo modo com que a pele

sobre a veia jugular deve ser desinfetada) e sedação do animal com Domidine
®

10mg/mL (cloridrato de detomidina);

 Remoção dos tubos da centrifugadora – o terço inferior do plasma é rico em plaquetas,

enquanto que os dois terços superiores são pobres e no fundo do tubo formam-se
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aglomerados de plaquetas; 

 Extração de cerca de 1-2 mL do fundo de cada um dos tubos centrifugados (duas

vezes), correspondente aos agregados plaquetários suspensos numa quantidade

reduzida de plasma;

 Substituição da agulha com a qual foi realizado o passo anterior pela agulha com a

qual se vai proceder à infiltração do tendão;

 Infiltração ecoguiada da zona lesionada do tendão, a qual deve ser preenchida, na sua

totalidade, pelo PRP;

 Colocação de uma ligadura.

Figura 45 - Representação esquemática das diferentes camadas que resultam da centrifugação do sangue total 

(1ª centrifugação) e da centrifugação do plasma e aglomerados plaquetários (2ª centrifugação), durante o 

processo de obtenção de PRP. 
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Anexo IV - Requisitos diários de nutrientes de um poldro em crescimento segundo o 

NRC(2007). 

Tabela 5 – Quantidade diária recomendada de nutrientes para cavalos com um peso em adulto igual a 500 kg. 

DE- energia digestível; CP- proteína bruta; Lys – lisina; Ca – cálcio; P- fósforo; Mg – magnésio; K – potássio; 

Na – sódio. Adaptado de: (NRC, 2007). 




