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RESUMO 

CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DA ARTROSCOPIA 
EM EQUINOS EM PORTUGAL: REVISÃO DE 50 CASOS 

O desenvolvimento da técnica artroscópica permitiu um grande avanço na ortopedia veterinária, 

tendo revolucionado o diagnóstico das doenças articulares em equinos e o seu tratamento 

cirúrgico por métodos minimamente invasivos. 

O acompanhamento da actividade cirúrgica durante, aproximadamente, 3 anos permitiu a 

recolha de uma quantidade considerável de dados relativos à realização de artroscopias e 

tenoscopias em Portugal. Ainda que possam não representar a totalidade da realidade 

portuguesa, são um importante contributo para o seu estudo, tendo sido o primeiro trabalho do 

género a ser realizado, tanto quanto foi possível apurar. A casuística apresentada neste 

trabalho confirma a importância da aplicabilidade desta técnica cirúrgica em equinos para a 

resolução de uma grande variedade de afecções, com um mínimo de traumatismo cirúrgico e, 

consequentemente, com um menor tempo de recuperação pós-cirúrgica e menor dor, mesmo 

que tenham sido intervencionadas várias articulações em simultâneo. 

Foram acompanhados 50 animais, submetidos a 59 anestesias gerais, resultando num total de 

85 acessos cirúrgicos a várias articulações e à bainha sinovial digital. O principal objectivo da 

maioria foi a resolução cirúrgica de uma afecção concreta. Em alguns casos, o primeiro 

objectivo foi a obtenção de um diagnóstico mais específico e a sua posterior resolução cirúrgica. 

Foram realizados 63 acessos cirúrgicos para diagnóstico e/ou terapêutica de osteocondrose; 

três acessos para diagnóstico e resolução de três casos de Doença Articular Degenerativa; dois 

acessos para remoção de fragmentos plantares na articulação metatarso-falângica; dois 

acessos para a resolução de uma fractura do osso acessório do carpo; um acesso para 

desbridamento de um quisto subcondral do osso metacarpiano III; um acesso para remoção de 

fragmentos de fractura de primeira falange; e um acesso para confirmação e remoção de um 

corpo radiopaco correspondente a metaplasia óssea do tendão extensor digital comum ao nível 

da articulação interfalângica distal. Foi também realizada uma lavagem articular, em 

consequência de uma artrite séptica na articulação metacarpo-falângica, a qual surgiu como 

possível complicação de uma injecção intra-articular. Foram também feitos 10 acessos por 

tenoscopia à bainha sinovial digital, dos quais sete para a realização de desmotomias do 

ligamento anular digital palmar ou plantar e três acessos para lavagem de uma bainha para 

resolução de uma tenossinovite séptica. 

Este trabalho é bastante generalista por se ter baseado numa amostra muito heterogénea, o 

que dificultou a obtenção de conclusões inequívocas mas permitiu constatar tendências e 

impressões gerais acerca da população equina em Portugal. 

Palavras-chave: Equino, Articulação, Artroscopia, Osteocondrose, Tenoscopia 
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ABSTRACT 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF EQUINE ARTHROSCOPY UTILIZATION 

IN PORTUGAL: STUDY OF 50 CASES 

The advent of arthroscopy was a significant breakthrough in veterinary orthopedics having 

revolutionized the diagnosis of joint disease in horses and its surgical treatment through non 

invasive methods. 

During approximately three years, the follow-up of the surgical activity allowed the gathering of a 

considerable amount of data on the realization of equine arthroscopies and tenoscopies in 

Portugal. It is an important contribute to its study, even though it may not represent the whole 

Portuguese reality, it is first study of this kind made in Portugal, as far as the author’s 

knowledge. The information collected confirms the importance of the applicability of this 

technique in equine patients to treat a great variety of diseases, with minimal surgical trauma 

and so, a faster recovery period and less pain, even if multiple joints were operated 

simultaneously. 

In this study, 50 equine patients were monitored after undergoing 59 general anesthesias which 

resulted in a total of 85 surgical procedures on several joints and on the synovial digital sheath, 

with the main goal of surgical resolution of a specific problem. In some of the cases the purpose 

was primarily of a diagnostic nature, then followed by surgical resolution. 

There were made 63 surgical approaches in order to either diagnose or treat osteochondrosis; 

three patients underwent surgery with a diagnostic and therapeutic purpose due to 

Degenerative Joint Disease; two patients were operated in order to remove plantar fragments in 

the metatarsophalangeal joint; a patient underwent two surgeries due to a fracture of the 

accessory carpal bone; one patient was treated for a subchondral cyst present in the third 

metacarpal bone; one patient was operated to remove fragments of a broken first phalanx; and 

another patient underwent surgery for confirmation and removal of a fragment due to osseous 

metaplasia of the common digital extensor tendon at face of the distal interphalangeal joint. This 

procedure was also used to do a joint lavage as a result of septic arthritis in a 

metacarpophalangeal joint which possibly emerged as a complication of an intraarticular 

injection. There were 10 approaches to the synovial digital sheath. Seven of them were made to 

palmar or plantar digital annular ligament desmotomies and the other three were lavages of a 

synovial sheath with a septic tenosynivitis. 

This is a very general study because the test sample of the population was very heterogeneous, 

which made the achievement of unequivocal conclusions very difficult but allowed to notice 

some tendencies and general impressions about the Portuguese equine population. 

Keywords: Horse, Joint, Arthroscopy, Osteocondrosis, Tenoscopy 
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I – INTRODUÇÃO 

Esta dissertação foi escrita no âmbito do estágio curricular de Mestrado Integrado em Medicina 

Veterinária (MIMV), da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa 

(FMV-UTL), realizado na área da clínica e cirurgia de equinos. 

O estágio teve o seu início a 17 de Novembro de 2008 e terminou no dia 13 de Março de 2009. 

No entanto, o acompanhamento da actividade cirúrgica realizada pelo Orientador de estágio, 

Dr. Rui Pedro Ferreira Mendes, já se reporta a Agosto de 2007 e prolongou-se até Outubro de 

2010. O estágio foi co-orientado pelo Professor Doutor José Paulo Sales Luís. 

Durante o período de estágio foi possível acompanhar o Orientador no exercício da sua 

actividade profissional, a qual é realizada, essencialmente, em regime ambulatório na região de 

Lisboa e Vale do Tejo, sendo alguns casos para ele referenciados das áreas do Ribatejo, 

Estremadura e Alentejo. Em regime hospitalar, nas instalações situadas no Hipódromo do 

Campo Grande, além da realização de consultas, foi possível acompanhar a realização de 

cirurgias bem como o respectivo acompanhamento pós-cirúrgico. Alguns dos casos cirúrgicos 

observados na clínica foram também remetidos por outros colegas. 

Durante este período também foi possível acompanhar, ocasionalmente, a actividade clínica e 

cirúrgica do Dr. José Luís Núncio Fragoso. 

As instalações no Hipódromo do Campo Grande possuem uma área coberta com um tronco de 

contenção (Figura 1) onde se realizam as consultas e outros procedimentos gerais, uma sala de 

imagiologia (Figura 2) e preparação dos animais para cirurgia, uma boxe de indução e 

recuperação anestésica e uma sala de cirurgia (Figura 3). Dispõe também de três boxes de 

internamento e instalações de apoio. 

Figura 1 – Área coberta Figura 2 – Sala de imagiologia 
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Figura 3 (A e B) – Sala de cirurgia 

  
 

No referido período de estágio foi feito o acompanhamento diário da actividade na clínica bem 

como dos casos observados em regime ambulatório, tendo havido a oportunidade de participar, 

activamente, na maioria dos procedimentos realizados. 

O tipo de cirurgia acompanhado com mais frequência foi a cirurgia articular e das bainhas 

sinoviais digitais recorrendo à artroscopia. Desta forma, e também por ser um assunto ainda 

pouco abordado nas matérias leccionadas durante o programa curricular do curso na FMV-UTL, 

foi decidido escolher o tema da artroscopia como base desta dissertação. Esta escolha permitiu 

desenvolver e aprofundar os conhecimentos práticos no diagnóstico e tratamento artroscópico 

em ortopedia de equinos, tendo como referência os casos acompanhados. Embora se trate de 

uma técnica em crescente utilização e com inúmeras potencialidades, a artroscopia em equinos 

ainda não é um recurso habitual em Portugal. 

Tanto quanto foi possível apurar, este foi o primeiro trabalho do género a ser realizado em 

Portugal. 

A 

 

B 
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II – ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Durante o período de estágio foi possível acompanhar o Orientador, Dr. Rui Mendes, em toda a 

sua actividade clínica e cirúrgica e, ocasionalmente, acompanhar também o Dr. José Luís 

Núncio Fragoso. 

Apresenta-se de seguida o resumo das actividades, onde também se incluíram os 

procedimentos cirúrgicos realizados pelos dois clínicos que foram acompanhados durante os 

três anos. 

 

II.1 – Medicina Interna 

Nesta secção foram incluídos os casos cujo tratamento foi predominantemente médico. Os 

casos foram ainda agrupados por áreas de especialidade. Num total de 63 casos 

acompanhados na área da Medicina Interna, a distribuição pelos respectivos grupos é 

apresentada na Tabela 1. 

Na secção de dermatologia foram incluídos casos de dermatofilose, dermatofitose, dermatite de 

contacto e sarcóides. 

Na área da gastroenterologia foram consultados animais que apresentavam diarreia, abdómen 

agudo, timpanismo gasoso, gastrite e síndrome oclusivo e sinais relacionados. 

As afecções respiratórias detectadas foram várias, entre as quais se podem destacar casos de 

laringite, Doença Inflamatória das Vias Aéreas e hemiplegia laríngea. 

 

Tabela 1 – Casos acompanhados na área da Medicina Interna 

Medicina Interna 1ª Vez Seguimento Total 

Dermatologia 14 3 17 

Gastro-intestinal 14 2 16 

Respiratório 6 0 6 

Outras 18 6 24 

 

 

 

   63 

 

As áreas de Medicina Interna que apresentaram menor casuísta, e agrupadas como “Outras” na 

Tabela 1, foram as áreas da oftalmologia, aparelho génito-urinário, cardiologia, hematologia, 

alergologia e geriatria. 

Os casos oftalmológicos mais comuns incluíram traumatismos, conjuntivites e úlceras da 

córnea. 
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Tendo em conta a baixa prevalência de consultas realizadas por causas sediadas no aparelho 

génito-urinário, essa secção foi aqui incluída e não na secção de reprodução dentro do capítulo 

II.7 onde só se referiu o acompanhamento reprodutivo das fêmeas. Assim, são aqui incluídos os 

casos de avaliação de criptorquídeos, os casos de aborto, lacerações vaginais e prolapsos 

uterinos pós-parto. 

Os sinais cardíacos encontrados com maior frequência foram as arritmias e os sopros. 

Os casos de hematologia foram representados pelas infecções por hemoparasitas. 

Nos casos de alergologia incluíram-se, por exemplo, as suspeitas de reacções alérgicas a 

substâncias presentes na palha e no alimento concentrado. 

Os animais geriátricos foram alvo de tratamentos paliativos nas cinco consultas realizadas. 

 

II.2 – Músculo-esquelético 

Esta área abrange os casos relacionados com as várias afecções do sistema músculo-

esquelético, onde foram incluídas, entre outras, as inflamações, as infecções e as alterações 

degenerativas e do desenvolvimento dos ossos, articulações, músculos (m.), ligamentos, 

bursas, tendões e respectivas bainhas. Decidiu-se incluir também neste grupo as afecções dos 

cascos, devido à sua íntima relação com o sistema músculo-esquelético. Incluíram-se também 

os traumatismos e corpos estranhos que tiveram influência na locomoção. 

A divisão efectuada pretende providenciar uma visão prática desta área e prende-se tanto com 

o tipo de afecção como também com a localização das diferentes afecções. Assim, existem 

afecções que podem ocorrer em diferentes localizações e, na mesma localização, podem 

ocorrer várias afecções. Esta foi a área com maior casuística, conforme se pode observar na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Consultas do foro Músculo-esquelético 

Músculo-esquelético 1ª Vez Seguimento Total 

Cascos 24 16 40 

Tecidos moles 12 18 30 

Traumatismos e corpos estranhos 18 6 24 

Osteoartrose 12 10 22 

Osteocondrose 9 2 11 

Terceira falange 6 5 11 

Outros 21 6 28 

   
165 
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Os cascos são essenciais para o bom desempenho desportivo de um cavalo. Podem ser 

afectados de vários modos, como observado durante o acompanhamento diário da actividade 

clínica. Como exemplos, pode referir-se a ferração incorrecta, os abcessos, as laminites e os 

traumatismos. 

A categoria “Tecidos moles” refere-se às afecções de m., de tendões, de ligamentos e de 

bainhas tendinosas, das quais a desmite do ligamento suspensor do boleto, as tendinites do 

tendão do m. flexor digital superficial (TFDS) e do tendão m. flexor digital profundo (TFDP), as 

lombalgias, as miosites e a rabdomiólise foram alguns exemplos. 

Dentro da categoria “Traumatismos e corpos estranhos” destacam-se as fracturas de ossos 

metacarpianos (Mc) ou metatarsianos (Mt) acessórios, as fracturas da primeira falange (P1) e a 

presença de corpos estranhos com influência na locomoção. 

A principal afecção encontrada com sede na terceira falange (P3) foi a osteíte. 

Identificou-se como “Outros” um conjunto diversificado de outros casos ortopédicos encontrados 

durante a actividade clínica, dos quais se chama a atenção para a conformação incorrecta, as 

exostoses, as lombalgias, os defeitos flexurais e angulares de poldros, as afecções do navicular 

e as artrites sépticas. 

 

II.3 – Profilaxia 

A profilaxia corresponde a uma área muito importante de intervenção do médico veterinário 

(mv). Em equinos, esta actividade é constituída, essencialmente, pela vacinação e pela 

desparasitação dos animais. A vacinação foi efectuada para a gripe equina e o tétano. A 

desparasitação foi realizada recorrendo a pastas orais de uma avermectina associada, ou não, 

ao praziquantel. 

  

Gráfico 1 – Distribuição dos casos de profilaxia 

 

 

Total = 136 
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II.4 – Odontologia 

A odontologia equina tem-se revelado uma área de interesse crescente por parte de 

veterinários, proprietários e equitadores que lidam, diariamente, com estes animais. Neste 

contexto, durante o período de estágio a regularização da mesa dentária (RMD) foi realizada 

em 44 animais que não apresentavam queixas, enquanto que em quatro casos a RMD foi 

realizada para corrigir algum problema relatado. Estes problemas podem dividir-se em dois 

grupos gerais que são as dificuldades de aceitação da embocadura que incluem, por exemplo, 

a resistência nas ajudas de mão e noutro grupo que inclui as dificuldades na preensão e na 

mastigação dos alimentos, estas últimas podendo, inclusivamente, conduzir à perda de 

condição corporal. 

A extracção dos chamados “dentes de lobo”, que correspondem aos primeiros pré-molares, foi 

também realizada em alguns casos em que foi feita a regularização da mesa dentária. Estes 

dentes estão geralmente ausentes ou são vestigiais, existindo alguns com tamanho 

considerável que podem provocar incómodo tanto na preensão e na mastigação dos alimentos 

como na acção da embocadura. 

A avaliação radiográfica da arcada dentária foi realizada a dois animais. Um destes apresentava 

uma fístula num dos ramos da mandíbula causada por infecção radicular e outro apresentava 

sinusite. 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos casos odontológicos 

RMD profilática (n=44)

RMD correctiva (n=4)

Avaliação radiográfica (n=2)

 

RMD – Regularização da Mesa Dentária 

 

II.5 – Cirurgia 

Os procedimentos cirúrgicos observados e nos quais houve oportunidade de participar 

activamente dividiram-se por várias áreas de intervenção, tento sido a área relativa ao sistema 

músculo-esquelético a mais representativa. 

Total = 50 
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II.5.1 – Ambulatório 

Consoante o tipo de procedimento, e caso as instalações onde os animais se encontravam 

reunissem as condições adequadas quer para a realização da cirurgia, quer para o 

acompanhamento pós-cirúrgico e a recuperação, as cirurgias eram realizadas em regime 

ambulatório. Foram seis as cirurgias em regime ambulatório e todas elas com o animal em 

estação, recorrendo a sedação e anestesia local. 

Os procedimentos realizados foram quatro castrações e duas exéreses de quistos dentígeros. 

II.5.2 – Ambiente hospitalar 

Nas instalações da clínica, realizaram-se algumas cirurgias com o animal em estação, ainda 

que a maioria tenha sido executada sob anestesia geral. No total foram acompanhadas 141 

cirurgias. 

II.5.2.1 – Em estação 

As cirurgias realizadas em ambiente hospitalar em estação foram em menor número: quatro 

desmotomias do ligamento patelar medial, uma castração, duas remoções de corpo estranho, 

uma delas seguida de colocação de dreno, e uma drenagem de um abcesso na tábua do 

pescoço também com aplicação de dreno. 

II.5.2.2 – Sob anestesia geral 

A maioria das cirurgias em que foi possível participar e acompanhar foi feita com recurso a 

anestesia geral por inalação. Na Tabela 3 encontra-se o resumo das cirurgias efectuadas sob 

anestesia geral. 

 

A categoria “Outras” indica cirurgias de vários tipos, das quais se destacam a remoção de um 

corpo estranho localizado num espaço intercostal, a utilização de ligadura de arame correctiva 

num caso de um poldro braquignata, a repulsão de dente pré-molar maxilar, a extracção de 

fragmento ósseo resultante de fractura do processo plantar de P1, a osteossíntese de fractura e 

resolução de luxação de P1-segunda falange (P2) (articulação interfalângica proximal), a 

resolução de uma fractura de mandíbula com recurso a ligaduras de arame e a desmotomia do 

ligamento acessório do TFDP. 
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Tabela 3 – Cirurgias efectuadas sob anestesia geral 

Artroscopias e tenoscopias 59 

 

 

Nevrectomia do nervo digital palmar (medial e lateral) 11 

Amputação de metacarpianos/metatarsianos acessórios II/IV 11 

 Ventriculectomia + laringoplastia (hemiplegia laríngea) 9 

Orquiectomia 8 

Tenectomia do cuneano + artrodese das articulações distais do tarso 4 

Desmotomia do ligamento anular palmar/plantar - técnica aberta 4 

Secção hemicircunferencial e elevação do periósteo do rádio 3 

Exérese de neoformações cutâneas e outras 3 

Artrodese da articulação interfalângica proximal 2 

Miotenectomia parcial do músculo extensor digital lateral 2 

Osteossíntese de fractura da primeira falange 2 

Repulsão de dente pré-molar mandibular 2 

Outras 15 

 

 

Total: 133 

 
 

II.5.3 – Acompanhamento pós-cirúrgico 

Os animais submetidos a cirurgia necessitaram de acompanhamento pós-cirúrgico, depois de 

terem alta do internamento na clínica. Como exemplo, pode referir-se a realização de exames 

radiográficos para avaliação da evolução da cicatrização de uma artrodese. Foram avaliados, 

com recurso a exames imagiológicos, dez animais na clínica e oito em ambulatório. A avaliação 

pós-operatória na maioria das vezes foi realizada pelo mv que tinha enviado o caso para ser 

seguido pelo Dr. Rui Mendes. 

 

II.6 – Internamento 

Durante um período pós-cirúrgico que podia variar no geral entre um e onze dias, os animais 

ficavam internados na clínica. No entanto, o internamento de alguns cavalos também ocorreu 

por outros motivos, tais como a monitorização, a administração de medicações e a realização 

de tratamentos, como por exemplo mudanças de penso e limpezas de feridas. Estiveram 

internados 37 animais que foram submetidos a algum tipo de tratamento, para além do exame 

físico sumário que é efectuado, pelo menos, uma vez por dia. 
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II.7 – Outros 

Além dos itens acima referidos houve outras situações que também foram acompanhadas. 

Foi feita a avaliação reprodutiva de cerca de 60 éguas por palpação rectal e recorrendo ao uso 

do ecógrafo, a fim de determinar a fase do ciclo éstrico e proceder ao diagnóstico de gestação. 

Durante o período de estágio foram efectuadas quatro eutanásias. 

Neste período de tempo, foram também consultados pela primeira vez seis casos com 

traumatismos ou corpos estranhos que não tinham repercussões ortopédicas e em apenas um 

caso foi feita uma consulta de seguimento. 

Foi efectuado o resenho e a respectiva recolha de sangue a 43 poldros para genotipagem a 

realizar na Fundação Alter Real, para controlo de filiação.  

Foram também colocados 23 microchips e feitos 10 resenhos para o Certificado de Origem. 

Adicionalmente, foram efectuados cinco exames em acto de compra (EAC), quatro atestados de 

sanidade e quatro Resenhos Oficiais de Substituição. 

Foi também possível acompanhar a actividade dos mv num raide, em que o Dr. Núncio Fragoso 

foi o chefe da equipa veterinária. Esta actividade incluiu a inspecção veterinária, as grelhas de 

controlo e os tratamentos. 
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III – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: A artroscopia 

Por definição, artroscopia é a aplicação de técnicas de endoscopia ao estudo das cavidades 

articulares (West, 1988). Esta técnica permite a visualização directa das articulações mediante 

o uso de um artroscópio, que não é mais que um endoscópio para examinar o interior das 

articulações (Cortada, 1970). Blood e Studdert (2002) também definem artroscopia como sendo 

o exame do interior de uma articulação com um artroscópio, em geral com finalidade 

diagnóstica. Estes autores definem a cirurgia artroscópica como o procedimento cirúrgico 

realizado através de um artroscópio, que é um endoscópio, em geral de fibra óptica, para 

examinar o interior de uma articulação. Segundo Costa e Melo (1999), o artroscópio é um 

instrumento tubular que permite examinar o interior das articulações e efectuar certas 

intervenções cirúrgicas. 

A artroscopia é um procedimento cirúrgico cada vez mais usado em humanos, num número 

crescente de articulações, incluindo as de tamanho reduzido, como é o caso das 

correspondentes ao punho. Nestas últimas, os instrumentos utilizados têm também de ter 

menores dimensões como se compreende (Gamelas, 2008). As técnicas endoscópicas também 

têm evoluído no tratamento de afecções da coluna vertebral, embora com indicações muito 

específicas (Beça, 2008). 

Esta técnica está associada a uma baixa taxa de complicações, o que contribui para uma 

elevada taxa de sucesso. A quantidade crescente dos instrumentos disponíveis, bem como uma 

maior eficácia, vieram proporcionar um diagnóstico preciso das afecções articulares, havendo, 

simultaneamente, a possibilidade de realizar inúmeros procedimentos cirúrgicos. Tudo isto é 

possível graças à excelente qualidade de imagem que é obtida através destas técnicas. Com o 

desenvolvimento dos instrumentos e a evolução tecnológica da miniaturização, bem como da 

optimização dos sistemas ópticos e de vídeo, foi possível que a artroscopia se tornasse numa 

técnica de grande capacidade de visualização intra-articular (Gamelas, 2008). 

Em ortopedia e medicina do desporto de humanos, grande parte das lesões intra-articulares são 

tratadas por artroscopia. Esta tornou-se a técnica de eleição em cirurgia articular, uma vez que 

é menos agressiva, origina cicatrizes muito menos extensas e menos dolorosas, conduzindo a 

uma melhor e mais rápida recuperação (Gamelas, 2008). Em humanos, os principais tipos de 

lesões tratados com esta técnica cirúrgica são as que afectam as articulações do ombro, do 

joelho e do punho. Disso são exemplos os corpos livres intra-articulares, a síndroma do canal 

cárpico, a ruptura do bicípite braquial, as fracturas meniscais, bem como as lesões da 

cartilagem e as rupturas dos ligamentos cruzados. Esta técnica permite ainda o controlo das 

suturas realizadas na correcção das rupturas do tendão de Aquiles (Beça, 2008). 
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A cirurgia artroscópica é, tecnicamente, difícil e não está isenta de complicações. Contudo, a 

sua taxa é, extremamente, baixa (0,56%) (Glinz, 1989). As infecções ocorrem numa taxa, 

significativamente, inferior a 1% dos casos. Em Medicina Veterinária (MV), a artroscopia 

terapêutica é usada mormente em cavalos, mas já foram feitas artroscopias a bovinos, suínos, 

canídeos, felinos e coelhos (Glinz, 1989). 

Também em MV a artroscopia é a técnica mais avançada para avaliar os tecidos moles de uma 

articulação, de que são exemplos a cartilagem articular e a membrana sinovial. Geralmente, é 

usada como método diagnóstico e terapêutico, podendo ambos os procedimentos ser 

efectuados num mesmo momento. É, também, a única opção que permite examinar o interior 

de uma articulação e, usando técnicas de cirurgia minimamente invasiva, garantir uma 

cicatrização rápida, uma vez que apenas são necessárias incisões de acesso cirúrgico de 

tamanho diminuto. Esta técnica possibilita também o acesso a áreas das articulações a que não 

era possível aceder através da artrotomia tradicional. Permite ainda, através do suporte de 

vídeo, o armazenamento e reprodução de imagens ampliadas e detalhadas. Nos cavalos, a 

artroscopia veio trazer maiores vantagens funcionais e estéticas, bem como menor tempo de 

convalescença e proporcionando um regresso mais rápido ao trabalho (Kahn, 2005; McIlwraith, 

Nixon, Wright & Boening, 2005). 

É também de salientar a importância do suporte de vídeo como ferramenta de ensino e 

aprendizagem, bem como o facto de ser possível recorrer à artroscopia para fazer a reavaliação 

periódica de uma articulação (Bardet, 2006). 

A maioria das artroscopias diagnósticas e cirúrgicas é feita com o cavalo sob anestesia geral 

ainda que tenha sido descrita uma técnica realizada em cavalos em estação para a remoção 

artroscópica de fragmentos resultantes de fracturas proximais da P1 (Elce & Richardson, 2002). 

Quase todas as artroscopias são realizadas com o cavalo em decúbito dorsal, uma vez que 

esta posição conduz a uma menor hemorragia, além de que permite o acesso cirúrgico a várias 

articulações ou membros sem necessidade de alterar o posicionamento do animal (Kahn, 

2005). 

Tal como para qualquer procedimento cirúrgico, um bom conhecimento da anatomia das 

articulações é fundamental. Esta técnica exige ainda ao cirurgião uma grande coordenação 

entre os movimentos das mãos e as imagens observadas no monitor de vídeo. É também muito 

importante ter uma boa noção espacial (Kahn, 2005). 

A artroscopia permite a avaliação directa da membrana sinovial, das cartilagens articulares e de 

estruturas intra-articulares, como por exemplo os meniscos, a plica e as vilosidades sinoviais. 

Esta técnica também possibilita a execução de biópsias intra-articulares (Kahn, 2005). É a 

técnica de diagnóstico mais sensível e específica para a avaliação intra-sinovial no equino. Em 

humanos grande parte da sua aplicação diagnóstica tem vindo a ser substituída pela 
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Ressonância Magnética (RM), uma vez que esta é um método de diagnóstico não-invasivo 

(McIlwraith et al., 2005). A artroscopia consegue revelar lesões articulares discretas e precoces 

que não são evidenciadas pelo exame radiográfico (Bardet, 2006). 

A técnica artroscópica pode ser também aplicada a uma bainha sinovial ou tendinosa. Esta 

técnica é designada por tenoscopia. A bainha sinovial digital (BSD) e a dos tendões extensores, 

a do carpo e a do tarso são aquelas que têm várias indicações para o uso da tenoscopia em 

equinos, nomeadamente no tratamento das tenossinovites, na remoção de massas, na 

avaliação de traumatismos, no tratamento do osteocondroma do rádio e ainda na abordagem à 

síndroma do túnel cárpico (McIlwraith et al., 2005). 

O traumatismo dos tecidos moles induzido pela tenoscopia é mínimo, o que constitui um factor 

de grande importância para o restabelecimento do normal ambiente intra-sinovial, atribuindo-se 

a esta técnica uma revolução na taxa de recuperação de tenossinovites sépticas (Kahn, 2005). 

O artroscópio também pode ser aplicado a bursas sinoviais, através de uma técnica designada 

por bursoscopia (Kahn, 2005). As bursas sinoviais são bolsas fechadas, localizadas entre 

estruturas dotadas de movimento ou em zonas de maior pressão, podendo ser congénitas ou 

adquiridas. Apesar das bursas congénitas se tratarem de estruturas com as quais o animal 

nasce, podem sofrer alterações, entre as quais se realçam: distensão, infecção, defeitos na 

superfície de fibrocartilagem dos tendões e dos ossos, fracturas e lesões de ligamentos 

adjacentes. Estas alterações constituem indicações para avaliação artroscópica. Entre as 

bursas congénitas destacam-se a bursa calcânea, a intertubercular (bicipital) e a podotroclear 

(navicular). Por seu turno, as bursas adquiridas são também designadas por reactivas, 

funcionais ou patológicas, uma vez que se formam depois do nascimento, com localização 

subcutânea ou subfascial sobre proeminências ósseas. Existe maior aplicação de técnicas 

endoscópicas nas bursas adquiridas do calcâneo, do olecrânio e das articulações 

metacarpofalângicas e metatarsofalângicas (McIlwraith et al., 2005). A tenoscopia e a 

bursoscopia são também usadas muitas vezes para diagnóstico e resolução cirúrgica de casos 

de infecção de estruturas sinoviais (Kahn, 2005). 

Hoje em dia, o uso da artroscopia na doença articular canina é comum, embora o seu 

desenvolvimento tenha sido mais tardio que em humanos e equinos. Isto deveu-se à falta de 

instrumentação para articulações pequenas, ao custo do equipamento e ao cepticismo 

relacionado com a sua viabilidade e eficácia. Esta técnica de cirurgia minimamente invasiva 

permite a avaliação cuidadosa e detalhada das articulações de maior volume dos cães mas, 

ainda assim, o seu reduzido volume torna difícil a manipulação do artroscópio e dos outros 

instrumentos, ambos frágeis e de elevado custo, sendo igualmente necessário bastante treino e 

experiência para a aplicação prática da técnica. 
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O desenvolvimento da técnica artroscópica permitiu um grande avanço na ortopedia veterinária, 

tendo revolucionado o diagnóstico das doenças articulares em equinos e o seu tratamento 

cirúrgico por métodos pouco invasivos. Quando comparada com a cirurgia com recurso à 

artrotomia, os benefícios da cirurgia artroscópica incluem menor dor e recuperação mais rápida, 

mesmo que tenham sido intervencionadas várias articulações em simultâneo (Bardet, 2006). 

 

III.1 – Breve Nota Histórica 

No último século houve uma grande evolução na cirurgia ortopédica, designadamente, no que 

diz respeito à artroscopia (Jackson, 2002). 

Foi em 1806 que Bozzini inventou o primeiro instrumento endoscópico para inspeccionar a 

bexiga. Em 1910, o sueco H. C. Jacobaeus desenvolveu um endoscópio para observação do 

abdómen e do tórax, tornando-se pioneiro na cirurgia endoscópica. Dois anos depois, o 

dinamarquês Severin Nordentoft, trabalhando com o seu irmão, realizou um estudo em 

cadáveres no qual desenvolveu um dispositivo aplicável ao abdómen, à bexiga e à articulação 

do joelho. A descoberta recente deste trabalho, onde é feita a descrição das estruturas 

anatómicas do joelho, não deixa dúvida que Nordentoft foi o primeiro a inserir um endoscópio 

na articulação do joelho. Antes desta descoberta, o Professor Kenji Takagi, da Universidade de 

Tóquio, era indevidamente considerado o pioneiro da endoscopia ao joelho. Em 1918 aplicou 

um cistoscópio a esta articulação, mas esse trabalho só veio a público quando o apresentou na 

Associação Japonesa de Ortopedia, em 1933, após ter considerado ter já desenvolvido um 

instrumento eficaz para a técnica em questão (Jackson, 2002). 

A primeira publicação clínica sobre artroscopia data de 1921, na qual o autor suíço Eugen 

Bircher relata o uso do Laparoscópio de Jacobaeus no joelho. O Dr. Masaki Watanabe, 

considerado o pai da artroscopia moderna, desenvolveu vários artroscópios, tendo o 

Artroscópio Número 21 sido o primeiro a ser produzido industrialmente (Jackson, 2002). 

No final da década de 50 e início da década de 60 houve uma grande evolução na transmissão 

da imagem e da luz; foi em 1960 que Karl Storz produziu a chamada “luz fria”, transmitida por 

fibras ópticas flexíveis (Jackson, 2002). 

Em 1957, Watanabe realizou a remoção de um tumor sinovial constituindo assim a primeira 

cirurgia artroscópica de que há registo. Em 1961, o mesmo cirurgião procedeu à remoção de 

um fragmento livre numa articulação e em 1962 realizou a primeira meniscectomia parcial. 

Estes procedimentos conduziram ao desenvolvimento do princípio da triangulação (Jackson, 

2002), um dos princípios fundamentais da cirurgia artroscópica, explicado mais à frente, no 

capítulo III.3. 
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Com o decorrer do tempo, houve uma evolução da técnica, principalmente, na redução da 

danificação dos instrumentos e no modo como é feita a esterilização dos equipamentos. Em 

1968, o recurso às primeiras imagens televisivas a preto e branco permitiu que toda a equipa 

cirúrgica estivesse mais envolvida no procedimento, reduziu a contaminação da ocular do 

artroscópio pelo cirurgião e proporcionou uma melhoria na postura do cirurgião durante a 

cirurgia, uma vez que existia já a possibilidade de ter o monitor colocado ao nível dos olhos 

(Jackson, 2002). 

Até à década de 70 houve um crescente aperfeiçoamento dos artroscópios em várias partes do 

mundo e foi a partir deste período que a artroscopia passou também a ser usada como técnica 

cirúrgica em humanos e não apenas como meio de diagnóstico. Os primeiros instrumentos 

desenvolvidos com este fim foram as pinças de biópsia, que permitiram remover uma porção de 

membrana sinovial para exame histológico após visualização directa. No entanto, o 

desenvolvimento de técnicas e instrumentos mais complexos foi também acompanhado pelo 

aumento das possíveis complicações associadas (Jackson, 2002). 

Foi na década de 70 que as vantagens da artroscopia se tornaram visíveis, em particular a sua 

mobilização pós-cirúrgica precoce e a diminuição do tempo de internamento (Jackson, 2002). 

Na década de 80 a artroscopia deixou de ser vista como um procedimento puramente 

diagnóstico, passando a ser considerada como um método diagnóstico e cirúrgico. Já nos anos 

90 passou a ser encarada sobretudo como um procedimento cirúrgico. Hoje em dia, em 

medicina humana, quase todas as artroscopias são realizadas para corrigir alguma doença ou 

anomalia da articulação, uma vez que o diagnóstico destes processos patológicos tem vindo a 

ser feito com recurso a técnicas não invasivas como a RM (Jackson, 2002). 

No cavalo, o uso da artroscopia sofreu uma evolução semelhante àquela registada nos 

humanos. Em 1949, Watanabe relatou pela primeira vez uma artroscopia ao tarso de um 

cavalo. Seguiram-se relatos, por outros cirurgiões, de artroscopias realizadas a várias 

articulações também noutras espécies e relatos da técnica aplicada aos seios paranasais, às 

bainhas tendinosas e às bursas sinoviais. A primeira descrição da aplicação desta técnica para 

diagnóstico no carpo do cavalo foi realizada por Hall e Keeran em 1974 e na articulação fémoro-

tíbio-patelar (FTP), em 1982, por Nickels e Sande (McIlwraith et al., 2005). 

Nos anos 80 e 90 o uso da artroscopia diagnóstica em equinos permitiu o reconhecimento de 

lesões articulares que, anteriormente, não haviam sido descritas e que passaram também a ser 

tratadas por técnicas artroscópicas (McIlwraith et al., 2005). 

Na década de 90, a artroscopia tinha já deixado de ser considerada uma simples técnica de 

diagnóstico usada por poucos veterinários para passar a ser uma técnica de eleição na cirurgia 

articular (McIlwraith et al., 2005). Hoje em dia, o uso da artroscopia para o diagnóstico e 
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tratamento das doenças articulares de humanos (Beça, 2008) e dos equinos é bem aceite e já 

considerado de rotina (Bardet, 2006). 

 

III.2 – Anatomia das articulações sinoviais e das bainhas tendinosas 

Para a compreensão das várias doenças articulares dos equinos é necessário conhecer a sua 

anatomia e a sua fisiologia básicas. É igualmente importante perceber como reagem a uma 

lesão ou agressão. 

A ossificação endocondral é um processo que está na base da produção de tecido ósseo que 

dá origem aos ossos curtos e longos. Consiste na formação de um osso a partir de um molde 

de cartilagem hialina de menores dimensões, que gradualmente vai sendo substituído por 

tecido ósseo (Junqueira & Carneiro, 2004; Weisbrode & Doige, 2001). 

 

Figura 4 – Esquema de uma articulação sinovial 
 

As articulações são constituídas por tecido 

conjuntivo e unem ossos para formar o 

esqueleto. As articulações sinoviais, 

anteriormente designadas por diartroses 

(Getty, 1986), são articulações que têm 

grande amplitude de movimentos e, 

geralmente, unem ossos longos. São 

constituídas por uma cápsula articular com 

duas camadas, a fibrosa externa e a sinovial 

interna que, ao ligar as extremidades ósseas, 

delimita a cavidade articular preenchida pelo 

líquido sinovial (Figura 4). Este líquido, normalmente incolor, transparente e viscoso, é o 

responsável pela troca de substâncias entre o sangue dos capilares da membrana sinovial e a 

cartilagem articular, cartilagem hialina avascular que reveste as superfícies articulares 

(Junqueira & Carneiro, 2004; McIlwraith, 2002; Weisbrode & Doige, 2001; Getty, 1986). 

A resiliência da cartilagem articular é muito importante para o amortecimento das pressões 

mecânicas intermitentes que são exercidas sobre ela mesma (Junqueira & Carneiro, 2004; 

Weisbrode & Doige, 2001; Getty, 1986). 

As vilosidades sinoviais têm localizações específicas e diferentes morfologias embora possam 

proliferar como resposta a um traumatismo ou outras agressões (McIlwraith, 2002). 
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III.3 – Técnica Geral 

Os procedimentos cirúrgicos realizados por artroscopia têm vindo a tornar-se cada vez mais 

comuns e têm vindo a substituir a cirurgia com recurso a artrotomia. Com uma quantidade 

limitada de equipamento, são muitos os procedimentos diagnósticos e cirúrgicos que podem ser 

realizados. Os cirurgiões têm de estar familiarizados com a anatomia regional e intra-articular 

(intra-sinovial) para garantir que os acessos cirúrgicos realizados são os mais apropriados, que 

se consegue aceder à lesão e que as potenciais complicações são minimizadas (Trotter, 1996). 

Já em 1984, McIlwraith tinha adoptado o uso da artroscopia como método cirúrgico em 90% dos 

seus casos, em substituição da artrotomia convencional e comprovado as vantagens desta 

técnica, no que diz respeito a um menor período de convalescença e melhor aparência estética, 

quando comparada com a referida artrotomia. Chamou também à atenção da importância da 

experiência necessária para que a cirurgia seja bem realizada e assim possa ser bem sucedida 

(McIlwraith, 1984). 

As vantagens da artroscopia que vieram revolucionar a ortopedia equina incluem o exame de 

uma articulação com muito maior precisão através de uma pequena incisão, o que torna a 

técnica muito menos traumática e permite a identificação de muitas lesões não evidenciadas 

radiograficamente, algumas das quais só por este método são detectáveis. Todo o tipo de 

procedimentos cirúrgicos pode ser efectuado sob visualização artroscópica através dessas 

incisões de tamanho reduzido, tornando-se num procedimento menos doloroso e com inúmeras 

vantagens funcionais e estéticas. Veio trazer grandes vantagens na abordagem diagnóstica e 

cirúrgica dos problemas articulares dos cavalos, uma vez que permite diminuição do tempo de 

convalescença com regresso mais rápido ao trabalho e com melhor desempenho, havendo 

redução dos tratamentos paliativos efectuados bem como do número de articulações 

permanentemente comprometidas (McIlwraith et al., 2005). 

Embora seja considerada uma técnica aparentemente não complicada e atractiva para o 

cirurgião com pouca experiência, é necessário ter capacidade de ambidestrismo, um bom 

conhecimento tridimensional da anatomia e é necessária bastante prática para que a técnica 

seja desempenhada de forma óptima (McIlwraith et al., 2005). 

Beça (2008) salienta o facto de a artroscopia ser um verdadeiro acto cirúrgico em que a 

experiência é de grande importância e que só deve ser efectuada caso exista uma indicação 

precisa, uma vez que este procedimento aparentemente simples pode envolver múltiplas 

complicações não só para o doente, mas também para um cirurgião menos habilitado. Refere 

também que a curva de aprendizagem é variável e influenciada pela articulação em questão. 

Para este artroscopista, uma vez que são indispensáveis as precauções de assepsia da cirurgia 

ortopédica, a artroscopia deve ser sempre feita no bloco operatório, apesar de em humanos 
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existir a possibilidade de este procedimento ser efectuado apenas com anestesia local ou loco-

regional desde que seja atingido um bom relaxamento. 

Em 1934 Burman, Finkelstein e Mayer apresentam um estudo em que dão ênfase às vantagens 

da artroscopia, evidenciando que se trata de uma técnica com apenas risco mínimo, que causa 

menos reacção articular, contrariando o receio geral não fundamentado de possível ocorrência 

de infecções ou lesões articulares e adiantam que esta equipa abandonou a artrotomia como 

meio de diagnóstico por acreditar que as informações que providencia não justificam o seu uso 

pelas consequências negativas que provoca. Referem também que os benefícios terapêuticos 

da técnica artroscópica se deverão, provavelmente, à minuciosa lavagem e distensão da 

articulação, necessárias neste procedimento diagnóstico, considerado de grande importância, 

em especial nas pessoas que não se queriam sujeitar a uma artrotomia sem que o cirurgião 

apresentasse prova inequívoca da necessidade da sua execução (Burman, Finkelstein & Mayer, 

1934). 

O posicionamento do doente depende da articulação que será alvo de intervenção (Beça, 

2008). Em 1931, Burman tinha já estabelecido alguns princípios gerais da artroscopia no seu 

estudo experimental em cadáveres humanos. A distensão é um dos princípios da artroscopia e 

baseia-se no facto de a articulação se tratar de um espaço potencial que, quando preenchido 

por um fluido ou um gás não-irritativo, se pode tornar real. Quer isto dizer que é criado um maior 

espaço articular que possibilita a introdução de um aparelho para a sua visualização. O tecido 

adiposo é o maior obstáculo a uma boa observação, razão pela qual o agente usado para fazer 

a distensão deva ser suficientemente forte para o afastar das estruturas a inspeccionar 

(Burman, 1931). 

Para que se consiga uma maior separação das superfícies articulares é necessária a aplicação 

de tracção, que também ajuda à separação das almofadas adiposas das estruturas a serem 

observadas. O autor refere que a tracção manual é a melhor, variando em força e direcção, 

consoante a articulação a ser examinada (Burman, 1931). 

O correcto posicionamento da articulação, outro princípio geral, aliado à distensão, à tracção e 

à correcta execução da técnica, possibilita uma fácil visualização da articulação (Burman, 

1931). 

Por vezes pode também recorrer-se ao uso de pressão a fim de promover uma melhor 

observação de certas estruturas, bem como a mobilização, seja ela de rotação ou de extensão 

e flexão. É importante que estes movimentos sejam feitos lentamente quando o artroscópio está 

inserido na articulação para evitar danificá-lo ou lesionar as estruturas articulares (Burman, 

1931). 

A entrada na articulação deve ser feita com cuidado para que a cartilagem articular não seja 

lesionada, o que será mais fácil de acontecer em articulações mais pequenas (Burman, 1931).  



CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DA ARTROSCOPIA EM EQUINOS EM PORTUGAL: 

ESTUDO DE 50 CASOS 

2011                                                                                                                                  Filipa Varela de Almeida Joglar 

19 

A distensão articular feita com líquido, como por exemplo soro fisiológico, pode ser difícil de 

atingir caso a agulha esteja no tecido adiposo ou caso a cápsula articular tenha sido 

atravessada de um lado ao outro, o que resulta na extravasão de fluido para os tecidos moles 

circundantes. É também aconselhável tentar que não seja introduzido ar quando a distensão 

articular é feita com um fluido, pois as bolhas de ar podem obstruir ou distorcer a imagem 

(Burman, 1931). 

O cirurgião deve preparar-se para fazer uma artroscopia como para qualquer outra cirurgia, 

realizando uma desinfecção cuidada, usando máscara, e bata e luvas esterilizadas. A 

articulação deve também ser preparada como para uma artrotomia (Burman et al., 1934). 

Burman e os seus colaboradores (1934) também sistematizaram as etapas da artroscopia em 

anestesia, incisão da pele, abertura da cápsula, introdução do trocarte, colheita de líquido 

sinovial, lavagem, introdução do artroscópio, verificação da correcta introdução, precaução para 

assegurar assepsia da ocular, avaliação da articulação, recolha de amostras para exames 

anatomopatológicos, lavagem final da articulação e encerramento da incisão (Burman et al., 

1934). 

Segundo Jackson (2002), os princípios básicos para a avaliação de qualquer articulação 

incluem a maior distensão possível da articulação, um bom fluxo de soro fisiológico ou de 

Solução de Ringer para manter o campo de visão limpo e o aumento na pressão produzida por 

uma bomba para diminuir eventuais hemorragias de menor importância, mas que certamente 

iriam conduzir a perdas na capacidade de visualização intra-articular, uma das possíveis 

complicações que podem ocorrer. 

As portas de entrada, nome dado aos locais por onde o artroscópio entra na articulação, variam 

consoante a articulação e o procedimento a efectuar (Beça, 2008). 

A visualização através de um portal e introdução de um instrumento cirúrgico através de um 

segundo portal é uma definição simples do princípio da triangulação (Jackson, 2002). 

Os torniquetes eram usados onde era possível, mas têm caído em desuso com o 

desenvolvimento de bombas que controlam a pressão e o fluxo do soro (Jackson, 2002). 

A técnica artroscópica pode apresentar dificuldades inerentes às características anatómicas e 

fisiológicas de cada região, como a presença de almofadas adiposas, que pode dificultar a 

visualização da articulação, ou de extenso derrame sinovial, articulações nas quais o autor 

desaconselha a realização de artroscopias. Outras dificuldades podem ser ultrapassadas com a 

experiência prática. Algumas destas últimas referem-se ao local de entrada na articulação, à 

adequada distensão da articulação e ao cuidado e manipulação correcta dos instrumentos 

(Burman et al., 1934). 
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A utilização da artroscopia permite uma melhor lavagem mecânica das articulações (por 

exemplo, o uso de 10-20L de soro fisiológico sob uma pressão de até 300 mm Hg) (Kahn, 

2005). 

A maioria das articulações do esqueleto apendicular dos equinos é suficientemente grande para 

se fazer artroscopia usando um endoscópio rígido de 2,5 a 5 mm de diâmetro, introduzido 

através de uma cânula ou bainha rígida. A ligação a uma câmara transmite as imagens para um 

monitor, podendo obter-se imagens estáticas ou de vídeo (Kahn, 2005). 

 

III.4 – Instrumentação 

A selecção do equipamento artroscópico e a compreensão do seu funcionamento são de 

grande importância para o sucesso dos procedimentos (Bardet, 2006). 

Hoje em dia, os aparelhos utilizados para a realização de uma artroscopia são bastante 

sofisticados (Gamelas, 2008). Existe uma grande variedade de instrumentos que é usada em 

cirurgia artroscópica de humanos que é inadequada e desnecessária para a artroscopia de 

equinos. Muitos dos instrumentos utilizados são frágeis e de elevado custo. Para a aplicação 

desta técnica em equinos apenas é essencial e adequado um reduzido conjunto de 

instrumentos com múltipla aplicabilidade, ainda assim com grande potencial de variação 

(McIlwraith et al., 2005). 

O sistema óptico é um conjunto de lentes rodeado por feixes de fibras ópticas que constitui o 

artroscópio propriamente dito. As fibras ópticas do artroscópio conduzem a luz gerada 

exteriormente numa fonte de luz fria até ao interior da cavidade articular (Gamelas, 2008). A 

lente tubular do artroscópio leva a imagem de volta para a ocular (Bardet, 2006). Os 

artroscópios diferenciam-se pelo seu diâmetro externo, pelo comprimento e ângulo em graus da 

lente (McIlwraith et al., 2005). O diâmetro refere-se apenas ao artroscópio, não incluindo o 

diâmetro da bainha necessária ao seu uso, e a sua selecção é baseada no tamanho da 

articulação e na preferência do cirurgião. Os artroscópios de maior diâmetro proporcionam 

maior rigidez e maior campo de visão, enquanto que os mais estreitos originam menos 

traumatismos e têm maior mobilidade (Bardet, 2006). 

Apesar de ser possível, hoje em dia é impraticável a realização da artroscopia, directamente, 

através da ocular do artroscópio. A imagem do artroscópio é conduzida para um monitor de 

televisão através de uma vídeo-câmara ou câmara digital acoplada à ocular, à qual está ligado 

um digitalizador de imagem que permite o registo e o arquivo das imagens obtidas. A fonte de 

luz está ligada por um cabo de luz às fibras ópticas do artroscópio, iluminando assim o interior 

da articulação (Bardet, 2006; Gamelas, 2008). 
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Os instrumentos usados para cirurgia são de vários tipos dos quais se destacam as sondas, os 

fórceps, os elevadores de periósteo, os osteótomos, diferentes instrumentos de corte e as 

curetas. Existem ainda cânulas auto-selantes, aparelhos de vácuo e instrumentos motorizados. 

Podem também ser acoplados dispositivos eléctricos e de radiofrequência, bem como lasers 

(McIlwraith et al., 2005). Dada a grande variedade de instrumentos que podem ser utilizados em 

cirurgia artroscópica, não estando contemplada no objectivo deste trabalho a exposição 

exaustiva dos mesmos, no capítulo IV.1 – Material e Métodos, estão referidos apenas aqueles 

que foram usados mais frequentemente.  

Para além do sistema de imagem é possível associar ao artroscópio aparelhos que permitem a 

introdução ou aspiração de líquido da cavidade articular e um conjunto variado de instrumentos, 

que podem ser motorizados, adaptados à realização de diferentes técnicas (Gamelas, 2008). 

Para que seja possível uma boa observação durante uma artroscopia é necessário que se 

estabeleça e mantenha um adequado fluxo de fluido, que está dependente do sistema de 

entrada e saída de fluido e da gravidade ou do sistema de pressão do fluido (Bardet, 2006). 

A esterilização do equipamento pode ser feita pela acção do vapor de água na autoclave, por 

gás com óxido de etileno ou ainda a frio com uma solução de dialdeído activado a 2%. O 

cuidado e a manutenção são de extrema importância uma vez que o custo da reparação de um 

equipamento danificado pode quase atingir o custo de um equipamento novo (McIlwraith et al., 

2005). 

 

III.5 – Principais indicações da artroscopia em equinos 

As cirurgias artroscópicas realizadas com maior frequência têm como objectivos principais a 

remoção de fragmentos osteocondrais, o desbridamento de superfícies articulares, meniscos ou 

ligamentos intra-articulares danificados, a sinovectomia e a resolução de fracturas intra-

articulares (Kahn, 2005). A sinovectomia, ou seja, a remoção cirúrgica de membrana sinovial, é 

muitas vezes usada nos equinos para facilitar o processo diagnóstico ao permitir a avaliação de 

zonas da articulação de outro modo difíceis de visualizar (McIlwraith et al., 2005). O controlo da 

fixação interna de fracturas que não necessitem de muita manipulação é facilmente conseguido 

por artroscopia, como, por exemplo, as slab fractures do terceiro carpiano, ou seja, fracturas 

que originam um fragmento ósseo achatado (McIlwraith & Trotter, 1996). 

Como já foi referido, a remoção de fragmentos osteocondrais é uma das principais indicações 

para a utilização da artroscopia. 

É durante o processo de ossificação endocondral que podem ocorrer atrasos ou erros que 

darão origem a lesões na cartilagem de crescimento da metáfise e na cartilagem do complexo 
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articular-epifisário dos animais jovens. Embora heterogéneas, estas lesões focais ou multifocais 

provocam diversas manifestações clínicas consideradas no seu conjunto como uma importante 

Doença Ortopédica do Desenvolvimento (DOD) chamada osteocondrose (OC) e que podem ser 

identificadas em equinos e noutras espécies, como porcos, cães (Ytrehus, Carlson & Ekman, 

2007), bovinos, aves e ratos (Weisbrode & Doige, 2001). A formação anormal de cartilagem ao 

nível da superfície articular tem o nome de osteocondrite (McIlwraith & Trotter, 1996). Quando 

as lesões resultantes de OC penetram a superfície articular provocando inflamação e derrame 

sinovial, tomam o nome de osteocondrite dissecante (OCD) (McIlwraith, 1993 citado em 

McIlwraith & Trotter, 1996). Os termos OC, OCD e osteocondrite têm sido bastante 

controversos e usados como sinónimos, mas OC é o termo geralmente aceite (Ytrehus et al., 

2007) e até que a patogenia da OC seja completamente definida, o uso de qualquer termo mais 

específico é inapropriado (McIlwraith, 2002). 

De acordo com Voûte et al. (1997) (citado em Van Weeren, 2006), a OC geralmente também 

não é diagnosticada em póneis e alguns estudos em cavalos silvestres demonstram que estes 

têm prevalências muito baixas (Valentino et al., 1999 citado em Van Weeren, 2006). 

Segundo Van Weeren (2006), a OC tem uma grande incidência (em média 25%) em 

Warmbloods e em raças de corrida, enquanto que van Grevenhof et al. (2009) referem que a 

percentagem de animais que apresentam todas as articulações sem evidência de OC é de 

30,5%, ou seja, uma prevalência de 69,5% dos animais com alguma lesão de OC. Dois dos 

estudos feitos no Puro Sangue Lusitano apontam para valores de prevalências de 16% 

(Bernardes, 2008) e 74,3% (Teixeira, 2009) de OC numa ou em várias das articulações 

estudadas. Estes estudos (Van Weeren, 2006; van Grevenhof et al., 2009; Bernardes, 2008; 

Teixeira, 2009) utilizaram métodos diferentes, como por exemplo, no que se refere à sedação 

ou não dos animais e também nos próprios exames radiográficos, ora obtidos pelo modo 

convencional, ora com recurso à tecnologia digital indirecta em que é possível manipular as 

imagens de modo a optimizar a sua definição e contraste. 

O desenvolvimento desordenado da cartilagem que conduz à OC pode originar outras 

manifestações clínicas para além das lesões da cartilagem articular, como são exemplo os 

quistos subcondrais, as fisites, as deformações angulares dos membros e a malformação 

vertebral cervical (McIlwraith & Trotter, 1996). 

A OC é uma doença de etiologia multifactorial condicionada por vários factores como a 

hereditariedade, o crescimento rápido, a conformação anatómica, os traumatismos e as dietas 

desequilibradas (Ytrehus et al., 2007). A componente genética influencia em cerca de 25% o 

fenótipo (van Weeren, 2006). Ytrehus et al. (2007) realçam a contribuição dos traumatismos nas 

áreas de maior stress biomecânico localizado, uma vez que são estes os locais onde há maior 

tendência para o desenvolvimento da OC nas várias espécies. 
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Nas diferentes espécies animais existem localizações mais comuns para as lesões de OC nas 

articulações sinoviais, como por exemplo a cabeça do úmero no cão, o côndilo medial do fémur 

em porcos e a face medial da tróclea do astrágalo nos humanos; é importante chamar à 

atenção que muitas vezes um indivíduo pode apresentar lesões em várias localizações e estas 

podem ser também bilaterais simétricas (Ytrehus et al., 2007). 

No cavalo, a OC desenvolve-se quase sempre na cartilagem articular, ao contrário de outras 

espécies em que esta tanto aparece nesta localização como também nas placas de 

crescimento (Van Weeren, 2006). A necrose dos vasos sanguíneos dos canais cartilagíneos 

conduz a necrose isquémica focal da cartilagem de crescimento conduzindo à ossificação 

endocondral irregular dessa zona. Aqui dá origem ao espessamento da cartilagem que é 

acompanhado por uma irregularidade da junção osteocondral (Ytrehus et al., 2007). Uma vez 

que, nas porções mais profundas dessas zonas onde ocorre espessamento, a nutrição por 

difusão a partir do líquido sinovial se torna insuficiente, este facto provoca a formação de zonas 

necróticas, de fissuras e eventualmente fragmentos da cartilagem articular (Van Weeren, 2006). 

Quando não existe formação de fissuras, ocorre então o desaparecimento ou diminuição das 

zonas de cartilagem necrótica havendo formação de tecido de granulação que em seguida é 

transformado em osso por um processo de ossificação membranosa. Quando aquela área de 

cartilagem necrótica não desaparece pode haver formação de quistos subcondrais (Ytrehus et 

al., 2007) que são considerados por Weisbrode & Doige (2001) como sequelas de OC (Nos 

cavalos, as lesões de OC encontram-se preferencialmente na crista troclear lateral (CTL) do 

fémur, na crista intermédia distal da tíbia (CIDT), na CTL do astrágalo e na face dorsal da crista 

sagital distal do osso metacarpiano III (McIII) e do osso metatarsiano III (MtIII). As lesões 

quísticas nestes animais localizam-se com maior frequência no côndilo medial do fémur, na face 

caudal da superfície articular proximal do úmero e na face medial do côndilo distal umeral 

(McIlwraith, 2002; Van Weeren, 2006; Ytrehus et al., 2007). 

Em 2007, Ytrehus et al. propuseram uma classificação de OC com as designações latens, 

manifesta e dissecans de modo a que se tornassem mais perceptíveis as diferentes fases de 

progressão do processo patológico. Assim, a designação latens é usada quando existe uma 

área focal de cartilagem necrótica localizada apenas na cartilagem epifisária, manifesta quando 

existe atraso ou falha na ossificação endocondral associados a lesão visível ao exame 

macroscópico e radiográfico, e dissecans se houve formação de uma fissura na zona de 

cartilagem epifisária necrótica e que se prolonga pela cartilagem articular originando flap 

cartilagíneo ou um fragmento solto. 

 
Figura 5). A falha na ossificação endocondral leva ao aparecimento de áreas onde há retenção 

de cartilagem que posteriormente sofre necrose, sem que tenha havido aí presente tecido 
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ósseo (Weisbrode & Doige, 2001). Segundo os mesmos autores, os quistos subcondrais podem 

também ser consequência de Doença Articular Degenerativa (DAD) e, do mesmo modo, 

segundo McIlwraith (2002), nem todas as lesões quísticas subcondrais são, necessariamente, 

manifestações de OC. 

Nos cavalos, as lesões de OC encontram-se preferencialmente na crista troclear lateral (CTL) 

do fémur, na crista intermédia distal da tíbia (CIDT), na CTL do astrágalo e na face dorsal da 

crista sagital distal do osso metacarpiano III (McIII) e do osso metatarsiano III (MtIII). As lesões 

quísticas nestes animais localizam-se com maior frequência no côndilo medial do fémur, na face 

caudal da superfície articular proximal do úmero e na face medial do côndilo distal umeral 

(McIlwraith, 2002; Van Weeren, 2006; Ytrehus et al., 2007). 

Em 2007, Ytrehus et al. propuseram uma classificação de OC com as designações latens, 

manifesta e dissecans de modo a que se tornassem mais perceptíveis as diferentes fases de 

progressão do processo patológico. Assim, a designação latens é usada quando existe uma 

área focal de cartilagem necrótica localizada apenas na cartilagem epifisária, manifesta quando 

existe atraso ou falha na ossificação endocondral associados a lesão visível ao exame 

macroscópico e radiográfico, e dissecans se houve formação de uma fissura na zona de 

cartilagem epifisária necrótica e que se prolonga pela cartilagem articular originando flap 

cartilagíneo ou um fragmento solto. 

 
Figura 5 – Diagrama da patogénese da Osteocondrite Dissecante (OCD) e dos quistos 

subcondrais com origem na OC 

 
 (adaptado de McIlwraith, 2002) 
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O animal com OC tipicamente tem um ano de idade, apresenta derrame sinovial unilateral ou 

bilateral das articulações afectadas e pode ou não apresentar claudicação. Os casos menos 

típicos incluem animais mais novos com lesões mais graves, principalmente quando estas estão 

presentes na CTL do fémur. Nestes animais a claudicação é quase sempre constante e 

bastante acentuada. Outros casos menos comuns são aqueles em que os sinais da doença só 

se manifestam aquando do início, intensificação ou alteração do trabalho a que o animal é 

sujeito. Nos casos menos graves a claudicação é um sinal inconsistente e muitas vezes 

ausente, fazendo com que nem sempre o desempenho desportivo ou rendimento do trabalho 

sejam afectados, tornando mais difícil a avaliação do significado clínico destas lesões (Van 

Weeren, 2006).  

O diagnóstico é geralmente feito com base nos dados clínicos e radiográficos. Nos locais de 

maior predilecção para lesões de OC, é possível identificar através do exame radiográfico, a 

presença de fragmentos soltos ou outros sinais menos graves como sejam o aplanamento ou 

irregularidade da superfície articular ou radiotransparência do osso subcondral (Van Weeren, 

2006). Os quistos subcondrais aparecem no exame radiográfico como áreas radiotransparentes 

sem a evidência de crescimento agressivo (Weisbrode & Doige, 2001). 

É também de grande importância salientar o facto de que as sequelas da OC, nomeadamente a 

osteoartrite, poderem camuflar a afecção original (Ytrehus et al., 2007). 

O uso de técnicas imagiológicas mais avançadas, como a RM, e o uso de biomarcadores 

séricos ou urinários, como, por exemplo, a osteocalcina e a fosfatase alcalina de especificidade 

óssea (Price, 1998; Van Weeren, 2006), podem vir a ter um papel mais importante no futuro, 

nomeadamente na avaliação da gravidade das lesões. Estes últimos, embora com limitações, 

podem também ser usados para identificar os indivíduos em maior risco de virem a desenvolver 

lesões ósseas (Price, 1998). Uma vez identificado esse risco, é possível controlar as condições 

ambientais ao máximo de modo a reduzir esse mesmo risco. (Van Weeren, 2006). 

O tratamento conservativo da OC pode ter sucesso limitado (Peremans, K, & Verschooten, F, 

1997 citado em Van Weeren, 2006), uma vez que é baseado em repouso e exercício controlado 

e algumas lesões podem não afectar o desempenho do animal (Van Weeren, 2006), embora 

existam algumas situações em que o seu sucesso é reconhecido.  

A cirurgia artroscópica é o tratamento mais frequentemente recomendado para atingir um bom 

desempenho atlético e para prevenir o desenvolvimento de DAD (McIlwraith, 2003; McIlwraith & 

Trotter, 1996). A artroscopia é o tratamento de eleição para os casos mais graves de OC e veio 

substituir quase completamente o uso da artrotomia (Fragoso, Alexandre-Pires & Jorge, 1999). 

Não é aconselhável a sua realização antes de um ano de idade uma vez que a OC é muito 

dinâmica durante os primeiros meses de vida nos quais as lesões podem aparecer e regredir 

espontaneamente, incluindo a reintegração completa de fragmentos visíveis radiograficamente. 
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A intervenção cirúrgica antes daquela idade pode ser desnecessária ou poderá ter de ser 

repetida e só é recomendável em casos em que lesões graves originem problemas clínicos 

evidentes e que não se espera que cicatrizem naturalmente. As técnicas de artroscopia para o 

tratamento da OC têm vindo a ser desenvolvidas para todas as articulações onde esta possa 

ocorrer, com excepção das articulações intervertebrais cervicais, onde geralmente a OC não é 

tratada (Van Weeren, 2006). 

O prognóstico é considerado de médio a excelente após a cirurgia, variando consoante a 

articulação e o uso a que o animal se destina (Van Weeren, 2006).  

 

Nos quistos subcondrais secundários à DAD há herniação caracterizada pela entrada de fluido 

sinovial para o osso subcondral através de fissuras na cartilagem articular. Estas herniações 

são revestidas por uma membrana composta por células semelhantes à da membrana sinovial 

e a sua causa é desconhecida mas pensa-se que poderá estar relacionada com aumento da 

pressão intra-articular (Weisbrode & Doige, 2001). 

 

Outros fragmentos ósseos são também, frequentemente, encontrados nas articulações 

Metacarpo-falângica (McP) e Metatarso-falângica (MtP), mas noutras localizações, 

principalmente na região palmar ou plantar (Van Weeren, 2006). A classificação da sua etiologia 

tem gerado bastante controvérsia. Estes fragmentos eram inicialmente considerados OC 

(Sønnichsen, Kristoffersen & Falk-Rønne, 1982), mas são agora reconhecidos por outros 

autores como sendo fracturas e não lesões osteocondróticas, após a análise do seu exame 

histológico (Nixon & Pool, 1995). 

 

Os procedimentos artroscópicos ao nível dos ligamentos geralmente são desmotomias. O corte 

do ligamento anular palmar ou plantar (LAP) é efectuado para resolução de tenossinovites 

crónicas em que existem constrições deste ligamento associadas ou não a tendinites do TFDS. 

Pode também fazer-se a desmotomia do ligamento acessório do TFDS (McIlwraith et al., 2005). 

 

A artrite séptica pode evoluir com destruição da cartilagem articular, o que possibilita que a 

inflamação se estenda ao osso subcondral, podendo originar osteomielite. A inflamação pode 

também penetrar através do córtex metáfise-epifisário que é fino ao nível da zona de inserção 

da cápsula articular (Weisbrode & Doige, 2001). 

 

A utilização da artroscopia na contaminação e infecção de articulações, bainhas tendinosas e 

bursas permite efectuar a sua avaliação, remoção de material estranho, desbridamento de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22S%C3%B8nnichsen%20HV%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22S%C3%B8nnichsen%20HV%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Falk-R%C3%B8nne%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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lesões, lavagem, maneio das feridas e realizar terapêutica antibiótica local (McIlwraith et al., 

2005). 

 

As fracturas ou fragmentações também podem ser resolvidas recorrendo ao uso da artroscopia, 

principalmente, no caso de fracturas intra-articulares, nos casos de slab fractures e chip 

fractures. Estas últimas correspondem a fracturas em locais de inserção de ligamentos ou de 

processos ósseos junto a articulações, que originam fragmentos de tamanho reduzido 

(McIlwraith et al., 2005).  

 

A artroscopia pode também ser utilizada em casos de degenerescência da cartilagem articular e 

do osso associada a chip fractures e no desbridamento dos defeitos após remoção desses 

pequenos fragmentos ósseos (McIlwraith et al., 2005). 

 

A doença de osso subcondral, a erosão e as lesões da cartilagem articular têm também na 

artroscopia alguma indicação terapêutica (McIlwraith et al., 2005). 

 

A sinovite vilonodular e outras formas de sinovite proliferativa, bem como a proliferação fibrótica 

dos corpos adiposos (synovial pad) podem também ser resolvidas com recurso à artroscopia 

(McIlwraith et al., 2005). 

 

Outras lesões com indicação para artroscopia incluem a ruptura ou avulsão de ligamentos, a 

ruptura ou avulsão da cápsula articular, a osteíte, os ligamentos desgastados, as lesões dos 

meniscos, o desbridamento de lesões sépticas, as lesões lineares de tendões e as lesões 

traumáticas como a hemartrose (McIlwraith et al., 2005).  

 

A utilização da artroscopia em bainhas tendinosas permite realizar a remoção de massas, a 

transecção de aderências, a resolução do osteocondroma do rádio, a remoção de exostoses, o 

tratamento da síndrome do túnel do carpo, exérese de massas tenossinoviais, a ressecção de 

adesões e o desbridamento do sustentaculum tali (McIlwraith et al., 2005). 

 

A bursoscopia está indicada em casos de lesões osteolíticas, ruptura das inserções 

retinaculares do TFDS, fragmentação traumática, bursite, contaminação e infecção e no caso 

de lesões penetrantes (McIlwraith et al., 2005). 
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A reparação da cartilagem articular pode ser realizada por procedimentos de manipulação local 

e por procedimentos de transplante. Os procedimentos de manipulação local incluem 

desbridamento, recolocação, microfractura e artroplastia por abrasão. Os procedimentos de 

transplante podem ser de periósteo, pericôndio, enxertos osteocondrais, transplante de 

condrócitos, transplante de células estaminais mesenquimatosas pluripotenciais e de factores 

de crescimento. 

 

III.6 – Problemas e complicações da artroscopia 

Como já foi referido anteriormente, mesmo as complicações mais comuns da artroscopia 

ocorrem em menos de 1% dos procedimentos (Beça, 2008). Torna-se necessário conhecer 

quais as possíveis complicações de um procedimento artroscópico e qual a forma de as 

resolver ou minimizar os seus efeitos nefastos. 

III.6.1 – Problemas e complicações intra-cirúrgicos 

 Os problemas e as complicações intra-cirúrgicos podem ser de vários tipos.  

A hemartrose provoca perda na capacidade de visualização (Bardet, 2006; Jackson, 2002). A 

obstrução da visão por vilosidades sinoviais, a extravasão extra-sinovial de fluido, as lesões 

iatrogénicas da cartilagem articular e outros tecidos, a quebra intra-sinovial de instrumentos e a 

presença de material estranho na cavidade sinovial são outros exemplos de complicações que 

podem ocorrer durante uma artroscopia (McIlwraith et al., 2005). 

III.6.2 – Complicações pós-cirúrgicas 

Depois de uma artroscopia existem complicações pós-cirúrgicas que podem ocorrer. Alguns 

exemplos são infecção, distensão ou sinovite, não remoção de fragmentos, capsulite, osso neo-

formado ou mineralização de tecido mole, problemas associados ao posicionamento e dor 

(McIlwraith et al., 2005). 
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IV – APRESENTAÇÃO DE CASOS CLÍNICOS 

O acompanhamento da actividade cirúrgica durante, aproximadamente, três anos permitiu a 

recolha de uma quantidade considerável de dados relativos à realização de artroscopias e 

tenoscopias em cavalos em Portugal. Ainda que possam não representar a totalidade da 

realidade portuguesa, são um importante contributo para o seu estudo, tendo sido, 

provavelmente, tanto quanto é do conhecimento do autor, o primeiro trabalho do género a ser 

realizado. 

 

IV.1 – Material e métodos 

Durante o período de acompanhamento da actividade cirúrgica do orientador foram efectuadas 

um total de 59 anestesias que permitiram a realização de 85 acessos cirúrgicos artroscópicos a 

50 animais de diversas raças e dos dois géneros (Anexo I – Registo dos casos clínicos). A 

discrepância entre estes números significa que houve animais que foram submetidos a mais do 

que uma anestesia e houve outros ainda aos quais foi realizado mais do que um acesso 

cirúrgico durante a mesma anestesia, em uma ou mais articulações. Houve também alguns 

animais aos quais teve de ser feito mais do que um acesso cirúrgico à mesma articulação em 

diferentes anestesias. 

 

A preparação dos animais para a intervenção cirúrgica foi sempre precedida pela realização de 

um exame físico e de todos os exames complementares pré-cirúrgicos considerados 

necessários. O jejum obrigatório de alimentos sólidos tinha uma duração mínima de doze horas. 

A preparação propriamente dita incluiu a limpeza do pêlo, cascos e boca, bem como tricotomia 

e desinfecção sumária da região onde se realizaria o acesso cirúrgico. A desinfecção sumária 

foi realizada com uma solução de lavagem de iodopovidona com detergente, no intuito de 

efectuar a remoção física de sujidade, gordura e microrganismos. Caso o temperamento do 

animal o permitisse, toda a preparação foi preferencialmente efectuada com o animal ainda em 

estação, a fim de reduzir ao mínimo o tempo de anestesia. 

 

Antes da entrada para a sala de indução anestésica, os animais foram submetidos a 

tranquilização com acepromazina (0,04 mg/kg) e sedação com detomidina (0,01 mg/kg). 

Imediatamente antes do momento da indução com tiopental sódico (4mg/kg), foi-lhes também 

administrado um relaxante muscular, o guaiacolato de glicerilo, em solução a 10% até obter o 

relaxamento muscular desejado e até algum grau de ataxia (dose-efeito). A manutenção da 
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anestesia foi feita por inalação com isoflurano, através de um sistema semi-fechado de 

administração do anestésico por vaporização. Nalguns casos utilizou-se lidocaína a 2% para a 

anestesia intra-articular, da bainha tendinosa ou regional, de modo a reduzir a sensibilidade do 

local onde se iria realizar a intervenção cirúrgica, facilitando a manutenção da anestesia geral 

com níveis mais baixos de vaporização de anestésico. 

Quando o animal já se encontrava estabilizado do ponto de vista anestésico, procedeu-se ao 

seu posicionamento e à assepsia cirúrgica da área a intervencionar. 

Regra geral, para ser submetido a uma artroscopia o animal era posicionado em decúbito 

dorsal, enquanto que, no caso da intervenção cirúrgica ser uma tenoscopia, o decúbito foi 

lateral. Em ambos os casos, o animal foi deitado sobre colchões a fim de evitar complicações 

anestésicas derivadas ao decúbito, tais como a paralisia do plexo braquial, do nervo radial, do 

nervo femoral e do nervo facial, bem como o desenvolvimento de miosites, como é exemplo a 

miosite do m. tricípede braquial. 

O posicionamento do(s) membro(s) que iriam ser alvo de cirurgia foi feito de modo a que o 

acesso cirúrgico fosse facilitado. A título de exemplo, para acesso à face dorsal da articulação 

metatarsofalângica, o membro posterior era colocado em extensão máxima suspenso do 

guincho de transporte. 

Enquanto se procedia à assepsia cirúrgica, era também feita a preparação da sala e do 

cirurgião. Seguidamente, o cirurgião colocava os instrumentos na mesa de cirurgia (Figura 6) 

enquanto que o restante equipamento era disposto na sala de forma a facilitar o procedimento. 

O material geral de cirurgia empregue nas artroscopias foi o mesmo que é usado para qualquer 

tipo de cirurgia (Figura 7). Foram usadas várias pinças de campo, um bisturi com lâmina nº11, 

uma pinça de dissecção, fios de sutura, um porta-agulhas e uma tesoura. Foram também 

utilizados panos de campo descartáveis. Tendo em conta a especificidade deste tipo de 

procedimento, o instrumental cirúrgico específico, mas ainda assim básico, utilizado nestas 

cirurgias implicou a utilização do artroscópio e respectiva bainha, das sondas, de uma cânula de 

saída, de um obturador cónico e de uma goiva (rongeur). Foram usados também sacos de 

Lactato de Ringer (LR) de 5L e o respectivo sistema de pressão para a sua instilação intra-

sinovial. 

O artroscópio da marca Rudolf® utilizado nas cirurgias tinha 4 mm de diâmetro e 18 cm de 

comprimento com uma angulação da lente de 30º (Figura 8). 

No geral, os equipamentos básicos necessários à realização de uma artroscopia estão 

colocados numa estante com rodas, a torre de endoscopia, que pode ser assim movida para o 

local mais conveniente para o cirurgião. A torre de endoscopia (Figura 9) utilizada neste caso 

suportava o digitalizador de imagem (gravador de DVD), ao qual se liga a vídeo-câmara 

(Richard Wolf®) e o respectivo monitor, o insuflador de gás (CO2 arthroflator® da Karl Storz) bem 
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como a fonte de luz fria (Halogen 250 twin® da Karl Storz) à qual se acopla o cabo 

correspondente. O fornecimento de dióxido de carbono (CO2) para efectuar a distensão das 

articulações foi feito a partir de uma garrafa presente na sala de cirurgia. 

 

Figura 6 – Preparação da mesa Figura 7 – Mesa de cirurgia com material básico 
para a realização de uma artroscopia 

     
 

Figura 8 – Artroscópio 

 
 

De seguida eram colocados os panos de campo (Figura 10). 

De seguida montava-se o equipamento necessário, que consistia na ligação do cabo de fibra 

óptica à fonte de luz, na introdução do cabo da vídeo-câmara numa manga estéril e na ligação 

do sistema de soro ao respectivo saco no sistema de pressão. Em seguida, o cabo da vídeo-

câmara era acoplado ao artroscópio enquanto que os outros dois componentes eram acoplados 

à bainha do artroscópio. A sequência destes procedimentos esteve relacionada com a redução 

do tempo de anestesia mas também esteve relacionada com factores físicos que 

condicionavam a movimentação dentro da sala de cirurgia, de modo a reduzir ao mínimo 

possível eventuais contaminações. Outros equipamentos usados apenas em algumas 

artroscopias, como foi o caso do insuflador de gás e o aspirador cirúrgico, eram geralmente 

montados quando a cirurgia estava já a decorrer e consoante a necessidade da sua utilização. 
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Figura 9 – Torre de endoscopia 

 
 

 

Figura 10 (A, B e C) – Colocação dos panos de campo 

   
 

 

A impermeabilização da ligação entre o artroscópio e o cabo da vídeo-câmara revestido por 

uma manga estéril é extremamente importante na preservação da esterilidade cirúrgica (Figura 

11). 

Seguidamente era feita a distensão da articulação ou da BSD com LR (Figura 12). 

Uma vez distendida a articulação ou BSD era criado o primeiro portal fazendo uma pequena 

incisão com o bisturi com lâmina 11 (Figura 13) que possibilitasse a entrada na articulação com 

um obturador cónico introduzido na da bainha do artroscópio (Figuras 14 e 15). 

 

A 

 

B 

 

C 
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Figura 11 – Impermeabilização da ligação 
artroscópio – vídeo-câmara 

Figura 12 – Distensão da articulação com 
Lactato de Ringer 

  
 

Figura 13 – Criação do primeiro portal Figura 14 – Entrada na articulação 

  
(fotografia cedida pela Dra. Joana Meneses) (fotografia cedida pela Dra. Joana Meneses) 

 

Figura 15 – Bainha do artroscópio e obturador cónico 

 

Seguidamente o obturador cónico era 

substituído pelo artroscópio no interior 

da bainha (Figura 16) permitindo fazer 

uma primeira avaliação geral da 

articulação (Figura 17). 
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Figura 16 – Entrada do artroscópio Figura 17 – Avaliação geral da articulação 

  
(fotografia cedida pela Dra. Joana Meneses) (fotografia cedida pela Dra. Joana Meneses) 

 

Depois de identificadas as áreas onde se vai actuar é possível fazer a triangulação, ou seja, 

encontrar o local mais apropriado para criar um segundo portal (Figuras 18 e 19). Isto é feito 

recorrendo ao uso de uma agulha. É por este segundo portal, o portal de trabalho, que os 

instrumentos necessários à realização da cirurgia irão entrar na articulação. 

 

Figura 18 – Triangulação 
Figura 19 – Incisão para 

portal de trabalho 
Figura 20 – Sonda  

   

 

 

Geralmente o primeiro instrumento a entrar na articulação é a sonda de exploração (Figuras 20 

e 21A), que tal como o nome indica, permite uma avaliação mais cuidada da articulação. 

Outros exemplos de instrumentos manuais que foram utilizados são os que constam das 

Figuras 21, 22, 23 e 24. 

Depois de concluída a cirurgia propriamente dita, os passos finais dos procedimentos 

artroscópicos são comuns. Em todos, é necessário proceder a uma cuidada lavagem da 

articulação ou da BSD antes de suturar as incisões dos portais (Figura 26). Para este etapa 

geralmente usa-se uma cânula de saída (Figuras 23 e 25). 



CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DA ARTROSCOPIA EM EQUINOS EM PORTUGAL: 

ESTUDO DE 50 CASOS 

2011                                                                                                                                  Filipa Varela de Almeida Joglar 

35 

Figura 21 – Pormenores de instrumentos. (A) Duas sondas de exploração. (B) Da esquerda 
para a direita: grosa, elevador, cureta recta, cureta recta com aspiração. 

  

 
Figura 22 – (A) Rongeurs Ferris-Smith e fórceps. (B) Pormenores dos mesmos instrumentos. 

  

 
Figura 23 – Cânula de saída Figura 24 – Cânula de aspiração 

  

 
A protecção das suturas variou com a região anatómica intervencionada. Regra geral, quando a 

área intervencionada foi distal ao carpo ou ao tarso, foi feito um penso (Figura 27). Este penso 

era mantido até tirar os pontos, sendo mudado a cada dois ou três dias. 

 

Quando a intervenção cirúrgica foi feita ao tarso ou à FTP, antes do recobro anestésico estas 

áreas eram protegidas de um modo muito simples por compressas e ligadura elástica, uma vez 

que durante os movimentos desta fase e devido à anatomia daquelas regiões não é possível 

fazer um penso que ali se conseguisse manter, sem que descaísse ou ficasse enrugado. Esta 

protecção era retirada em seguida. É de realçar que estes animais, idealmente, ficavam entre 

48 a 96 horas em estação e sem pensos na região intervencionada. Podem fazer-se pensos 

como o da Figura 28 para prevenir a formação de edema. No caso de animais intervencionados 

A 

 

B 

 

A 

 

B 
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ao tarso, que não estivessem habituados a estar presos à manjedoura, como é o caso de 

poldros, e não havendo assim maneira de evitar que se deitassem, era-lhes feito um penso para 

protecção das suturas (Figura 29). Podem fazer-se os dois tipos de pensos mencionados 

anteriormente em simultâneo. 

 

Figura 25 – Lavagem final Figura 26 – Sutura Figura 27 – Penso 

   

 
Figura 28 – Penso distal ao tarso Figura 29 – Penso do tarso 

 
 

(fotografia cedida pela Dra. Diana Lapa) 

 

Os animais submetidos a estas cirurgias foram medicados com antibióticos e anti-inflamatórios 

não-esteróides sistémicos. O tempo de internamento foi variável. Ainda que poucos, houve 

casos em que o animal teve alta do internamento no próprio dia, quando não tinham ocorrido 

complicações. Era preciso que se verificasse que nas instalações para onde seguia estava sob 

supervisão permanente e que eram muito próximas do local onde foi realizada a cirurgia e onde 
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era feito o internamento dos outros equinos, para o caso de ser necessário regressar. No geral, 

os pontos da sutura foram retirados ao décimo-primeiro dia pós-cirúrgico. 

IV.1.1 – Limitações ao estudo 

Tal como a maioria dos trabalhos científicos, a realização deste estudo foi sujeita a algumas 

limitações. 

A criteriosa recolha de dados é fundamental para a sua análise posterior. Durante a realização 

deste trabalho, esta recolha nem sempre foi efectuada da melhor forma em função de uma 

população clínica pouco padronizada, de proveniências díspares e com condicionalismos 

particulares da recolha desses dados. Exemplos deste facto dizem respeito a elementos como 

as raças dos animais e os dados relativos à história pregressa dos cavalos, uma vez que muitas 

vezes a pessoa representante do proprietário não conhecia bem o caso em questão ou, se 

conhecia, evidenciava por vezes alguma relutância em ceder as informações acerca do animal. 

Casos houve em que o animal foi referenciado por um colega mv para a realização da cirurgia e 

também nestes casos o historial nem sempre era o mais completo. Os mesmos motivos 

também tornaram difícil o seguimento pós-cirúrgico dos casos, não tendo sido possível 

acompanhar o desfecho da maioria deles no que concerne à recuperação funcional e 

desportiva. 

O próprio desenho do trabalho e a multiplicidade de proveniências dos casos traduziu uma 

dificuldade de padronização da amostra e da abordagem sistemática e similar a todos eles. 

É também um trabalho inserido num estágio curricular em que as actividades acompanhadas 

não se cingiram às cirurgias artroscópicas o que, no objectivo de dar primazia à realização dos 

procedimentos práticos e aquisição de competências, dispersou a actividade do estagiário. 

 

IV.2 – Resultados 

Os dados recolhidos durante os 3 anos estão registados nos Anexos deste trabalho. 

A informação retirada da análise dos dados foi organizada por indicação cirúrgica e as de maior 

representatividade foram ainda divididas por localização das lesões. Isto quer dizer que, por 

exemplo, o grupo dos casos dos animais com OC foi subdividido por articulações sujeitas a 

cirurgia artroscópica. 

As contabilizações dos tempos foram executadas em minutos e consideram-se três medições: o 

tempo de anestesia, o tempo de preparação e o tempo de cirurgia (Anexo III – Tempos). O 

tempo de anestesia, tal como o nome indica, foi o tempo em que cada equino esteve sob 

anestesia geral. O tempo de preparação foi o tempo que demorou até que fosse feita a 
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distensão da articulação ou da BSD, ao qual se seguiu o tempo de cirurgia, que terminou 

quando o fornecimento de anestesia volátil foi suspenso. Houve um caso em que o animal foi 

submetido a outro tipo de cirurgias sob o efeito da mesma anestesia, tendo-se então 

considerado o término da realização do penso como final do tempo de cirurgia.  

Cada uma das entradas numa articulação resultante de uma triangulação foi considerada um 

acesso cirúrgico. Não foram considerados dois acessos diferentes se por ventura foi necessário 

ajustar algum dos portais. 

A amostra da população em estudo correspondeu aos animais submetidos a procedimentos 

artroscópicos pelo Orientador de estágio num período de aproximadamente três anos. 

Relativamente às raças, verificou-se que 50% dos animais eram Puro Sangue Lusitano (n=25), 

seguidos de 32% de animais cruzados, de raça desconhecida ou não apurada (n=16), 4% de 

raça Holandesa (n=2) e de alguns casos isolados de outras raças (n=7). Independentemente da 

raça, o objectivo principal da utilização destes animais era a prática desportiva de diferentes 

modalidades a vários níveis, ainda que alguns estivessem em fase de desbaste, início da 

especialização do seu trabalho ou mesmo em fase de intensificação do mesmo. 

As idades dos animais operados variaram entre 1 e 14 anos, com uma média de idades de 6,4 

anos. Mais de metade dos animais, 52%, (n=26) tinha uma idade inferior a 5 anos; 32% (n=16) 

tinham idades entre os 6 e 10 anos e apenas 16% (n=8) dos animais tinham 11 ou mais anos 

(Gráfico 3). 

 
Gráfico 3 – Idade dos animais submetidos a cirurgia artroscópica 

 

 

No que diz respeito ao género, 44 dos animais eram machos, sendo que apenas seis dos 50 

equinos (12%) submetidos a cirurgia eram fêmeas. 

Foram realizados 85 acessos aos 50 animais sujeitos a 59 anestesias: um animal foi submetido 

a quatro anestesias, outro animal a três anestesias e quatro animais a duas anestesias. 
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IV.2.1 – Tempo de preparação e tempo de anestesia 

Houve animais que foram submetidos a mais do que um acesso artroscópico em cada 

anestesia. Verificou-se também o caso de um animal que depois de ter sido submetido a uma 

artroscopia a um boleto foi sujeito a outra cirurgia durante a mesma anestesia. Houve também 

em alguns casos a necessidade de repetir acessos artroscópicos em diferentes anestesias e de 

fazer mais do que um acesso à mesma articulação na mesma anestesia. 

O tempo médio de preparação foi de 48 minutos tendo variado entre 25 e 63 minutos para os 19 

procedimentos em que foi contabilizado. Para um total de 20 procedimentos, o tempo de 

anestesia variou entre 59 e 240 minutos e teve uma duração média de 146 minutos. 

IV.2.2 – Artroscopias 

A maioria dos acessos artroscópicos foi feita a articulações. Foram efectuados 75 acessos para 

o diagnóstico e terapêutica de várias afecções articulares. Efectuaram-se 27 acessos 

artroscópicos às FTP, 16 às McP, 15 ao tarso, 14 às MtP, dois ao carpo e um à articulação 

interfalângica distal (IFD). 

IV.2.2.1 – Osteocondrose 

Dos 50 animais incluídos neste estudo, 36 animais (72%) sujeitos a artroscopia para 

diagnóstico e terapêutica de OC tinham alterações mais ou menos exuberantes, visíveis 

radiograficamente. Estes animais apresentavam quadros clínicos variáveis. A claudicação e o 

derrame sinovial nem sempre estiveram presentes nos animais, tendo alguns casos sido 

diagnosticados no exame radiográfico incluído no EAC, sem que os animais apresentassem 

qualquer sinal da doença. Foram diagnosticadas lesões de OC nas articulações McP, MtP, TC e 

fémoro-patelar (FP). A distribuição das articulações e respectivos acessos por procedimento 

anestésico e por animal é a apresentada nas Tabelas 12 e 13. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos acessos artroscópicos (n=63) consoante o número de articulações 
com OC intervencionadas em cada procedimento anestésico 

Metecarpo- 

-falângica

Metatarso-     

-falângica

Tarso-          

-crural

Fémoro-           

-patelar
%

1 4 7 8 7 43

- - - 15 15

4 4 - - 8

- - 4 - 4

4 - - - 4

- - 1 2 3

- - 2 1 3

12 11 15 25 100

48

9

31

6

26

63

Distribuição dos acessos artroscópicos Nº de articulações 

intervencionadas 

por anestesia

2

3

n
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Tabela 5 – Distribuição das articulações com OC intervencionadas (n=53) consoante o seu 
número por animal 

%
Metecarpo- 

-falângica

Metatarso-    

-falângica

Tarso-         

-crural

Fémoro-     

-patelar
%

1 42 4 7 7 3 42

5 10 - - - 10 10

4 8 4 4 - - 8

2 4 - - 4 - 4

2 4 4 - - - 4

1 2 - - 1 2 3

1 2 - - 2 1 3

Total de articulações - 12 11 14 16 100

Total de animais 72 10 11 11 10 - - -

47

11

26

6

n

13

2

-

36

n

21

53

21

Distribuição das articulações intervencionadasNº de articulações 

intervencionadas 

por animal

2

3

Animais

 

IV.2.2.1.1 – Articulações metacarpo-falângica e metatarso-falângica 

Estas duas articulações foram agrupadas uma vez que o acesso artroscópico à articulação McP 

é similar ao acesso à MtP. 

Os 12 acessos às articulações metacarpo-falângicas para resolução de OC foram realizados a 

10 animais e os 11 acessos à articulação correspondente nos membros posteriores (MP) foram 

realizados a 11 animais que, no seu conjunto, tinham em média 6,2 anos variando as idades 

dos 3 aos 12 anos. 

Os sinais de OC do boleto não estiveram consistentemente presentes em todos os animais. 

Foram em graus variáveis e incluíram a claudicação, o derrame sinovial (Figura 30) e as 

alterações no exame radiográfico. Estas últimas podem ser mais ou menos evidentes e podem 

também variar consoante os casos, tal como ilustram as Figuras 31 e 32.  

 

A ecografia é também um método de diagnóstico que pode ser utilizado para melhor 

caracterizar as alterações encontradas no exame radiográfico. Pode ser usada para localizar os 

fragmentos ósseos e mostrar quais relações que possuem com as estruturas articulares. 

 

A Figura 34 mostra as imagens ecográficas da face dorso-proximal das MtP do animal 45, onde 

foi possível descrever melhor o fragmento osteocondral da P1 na MtP do MPD já identificado no 

exame radiográfico (Figura 33), que se encontrava num local pouco comum junto à inserção da 

cápsula articular. 
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Figura 30 – Zona distal do MPE do animal 33 
antes da artroscopia 

Figura 31 – Radiografia DMPlLO da 
articulação MtP do MPE do animal 17 

  MPE – Membro Posterior Esquerdo; 
Setas pretas – Derrame sinovial. 

DMPlLO – Dorso-Medial-Plântaro-Lateral Oblíqua; 
MtP – Metatarso-falângica; 

MPE – Membro Posterior Esquerdo; 
Seta branca – Fragmentos osteocondrais do MtIII. 

 

 

Figura 32 – Pormenores de radiografias de McP e MtP. (A) Radiografia LM do MPE do animal 
23. (B) Radiografia DMPaLO do MAE do animal 32. (C) Radiografia LM do MPD do animal 39. 

(D) Radiografia LM do MAD do animal 26. (E) Radiografia LM do MPE do animal 33. (F) 
Radiografia LM do MAD do animal 47. 

   

   
DMPaLO – Dorso-Medial- Pálmaro- Lateral-Oblíqua; LM – Látero-Medial; 

Seta branca – Fragmento osteocondral da P1; Seta azul – Irregularidade na crista sagital do McIII; 

Seta vermelha – Fragmento osteocondral do McIII ou MtIII. 

 A 

 A 
 

B C 

D E F 
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Figura 33 – Radiografia DLPlMO da 
MtP do MPD do animal 45 

Figura 34 – Ecografias da face dorsal das MtP do 
animal 45 

  
Seta vermelha – fragmento osteocondral junto à cápsula articular; 
RH – Membro Posterior Direito; LH – Membro Posterior Esquerdo. 

(imagens cedidas pelo Dr. Miguel Bahia) 

 

A Figura 35 mostra o modo como é feito o acesso à McP. Os portais podem ser feitos numa 

posição ligeiramente diferente consoante a localização das lesões. 

 
Figura 35 – (A) Esquema e (B) fotografia do acesso à McP para resolução de lesão na crista 

sagital distal do McIII (vista dorsal) 

  
TEDC – Tendão do m. Extensor Digital Comum; TEDL – Tendão do m. Extensor Digital Lateral; 

L – Lateral; McIII – Osso Metacarpiano III; M – Medial; P1 – Primeira falange. 
(A – adaptado de McIlwraith et al, 2005) 

 

Nas três artroscopias realizadas a estas articulações para resolução de OC em que foi 

contabilizado o tempo de cirurgia, a sua média foi de 35 minutos, variando entre os 25 e os 40 

minutos de duração. 

Os fragmentos retirados destas articulações apresentaram formas e tamanhos variados (Figura 

36). 

A

A 

B 

B

A 
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Figura 36 – Fragmentos osteocondrais das McP e MtP. (A) Fragmento de P1 (três partes) do 
MPE do animal 23. (B) Fragmentos de P1 do MPE do animal 43. (C) Fragmento do McIII do 

MAD do animal 47. 

   

 

É de realçar que o fragmento osteocondral do MPE do animal 33 foi descoberto num EAC e 

que, tendo sido operado em Novembro de 2009, estava em Fevereiro de 2011 a participar nas 

provas da Federação Equestre Internacional do Concurso de Dressage Nacional para cavalos 

de 6 anos. 

O animal 45 foi intervencionado à MtP do MPD no dia 6 de Agosto de 2010 e 7 meses depois, 

em Março de 2011, estava já a trabalhar plenamente, estando a praticar saltos de obstáculos 

sem quaisquer sinais clínicos de OC, apesar de a sua recuperação ter sido atrasada a uma 

ferração incorrecta que lhe provocou uma claudicação do membro intervencionado. 

IV.2.2.1.2 – Articulação tarso-crural 

Os 15 acessos às articulações tarso-crurais (TC) com OC foram realizados a 11 animais. 

Um deles repetiu a artroscopia a uma das articulações e houve dois animais submetidos a 

cirurgia dos dois tarsos. Estes equinos tinham em média 4,2 anos, com idades a variar dos 

3 aos 7 anos. 

Tal como nos casos de McP e MtP, os animais com OC no tarso apresentaram diferentes 

graus de claudicação e de derrame sinovial (Figura 37). 

 

As radiografias das quais foi possível obter registo, mostram sinais de OC na CIDT (Figuras 

38A e 38B) mas também em locais menos comuns como os ilustrados na Figura 38C e 38D, 

respectivamente, o maléolo medial da tíbia e a CTM do astrágalo. 

 

O acesso artroscópico à TC está ilustrado na Figura 39, sofrendo pequenas alterações 

consoante a localização das lesões. 
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Figura 37 – (A, B e C) Derrame sinovial do tarso (vista dorsal). 
(A) MPE do animal 24. (B) MPD do animal 35. (C) MPD do animal 34. 

   

 

 

 

O tempo médio das artroscopias realizadas a estas articulações foi de 59 minutos variando 

entre os 12 e os 115 minutos. 

 

Alguns dos fragmentos retirados de TC estão ilustrados na Figura 40. 

 

Após o relato do criador da presença de derrame sinovial nas duas soldras do animal 35 

quando ainda se encontrava nas suas instalações, este animal foi submetido a exame clínico 

onde foi diagnosticada OC e depois foi submetido a duas anestesias gerais. Na primeira, em 

Janeiro de 2010, foi operado às duas soldras e ao tarso direito, sendo esta última articulação 

reoperada na segunda anestesia em Março de 2010, para remoção de um fragmento 

osteocondral muito aderente que se tinha optado por não mexer aquando da primeira 

intervenção. Em Setembro do mesmo ano, segundo o proprietário, já se encontrava “a trabalhar 

normalmente para um animal de três anos de idade”, apenas oito e seis meses após a primeira 

e a segunda anestesias, respectivamente. 

 

 

 

 

A B C 
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Figura 38 – Radiografias de articulações do tarso. (A) Radiografia DMPlLO do MPE do animal 
18. (B) Radiografia DMPLO do MPD do animal 35. (C) Radiografia DLPlMO do MPE do animal 

24. (D) Radiografia LM do MPE do animal 29.  

  
 

  
DLPlMO – Dorso-Lateral-Plântaro-Medial Oblíqua; DMPlLO – Dorso-Medial-Plântaro-Lateral Oblíqua; 

Seta branca – Fragmento osteocondral da CIDT; Seta azul – Irregularidade no maléolo medial da tíbia; 
Seta vermelha – Fragmento osteocondral da CTM do astrágalo. 

 
Figura 39 – (A) Esquema e (B) fotografia do acesso à TC para resolução de lesão localizada na 

CIDT (vista dorsal) 

  
TEDL –Tendão do m. Extensor Digital Longo; F3 – Tendão do m. Fibular Terceiro; L – Lateral; 

M – Medial; MtIII – Osso Metatarsiano III; T – Tíbia; TiC – Tendão do m. Tibial Cranial. 
(A – adaptado de McIlwraith et al, 2005) 

A B 

C D 

A B 
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Figura 40 – Fragmentos osteocondrais de TC. (A) Dois fragmentos da CIDT (três partes) do 
MPE do animal 8. (B) Fragmentos do animal 43. (C) Fragmentos da CIDT e CTL do astrágalo 
do MPE do animal 11. (D) Fragmento da CIDT do MPE do animal 18. (E) Fragmento da CIDT 

do MPD do animal 34. 

   

  
(fotografias A, B e C cedidas pela Dra. Diana Lapa) 

IV.2.2.1.3 – Articulação fémoro-patelar 

Foram realizados 25 acessos a 16 FP de 10 animais: quatro animais foram submetidos apenas 

a artroscopia de uma das FP e outros seis foram intervencionados às duas articulações. Destes 

últimos, um foi submetido a duas anestesias e outro a quatro. As idades estavam 

compreendidas entre 1 e 11 anos e com uma média de 5,4 anos. 

Os animais cujas FP tinham OC nem sempre demonstraram sinais da doença. Os sinais 

evidenciados de forma não consistente foram o derrame sinovial (Figura 41) e a claudicação, 

ambos com diferentes graus de intensidade. 
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Figura 41 – (A, B e C) Derrame sinovial da FP (vista lateral). 
(A) MPE do animal 36; (B) MPE do animal 38; (C) MPE do animal 44. 

   
 

Nos exames radiográficos foram identificadas lesões de OC na FP ao nível da tróclea do fémur 

e fragmentos osteocondrais aparentemente soltos na cavidade articular ou aderentes à 

membrana sinovial, dos quais a Figura 42 é ilustrativa. 

 

O animal 30 apresentou diminuição da fase anterior da passada. Foi também submetido a uma 

ecografia da FP direita para melhor caracterizar o fragmento osteocondral diagnosticado no 

exame radiográfico e avaliar a extensão da lesão. Uma das medições feitas revelou que o 

fragmento teria pelo menos 29 mm (Figura 43). Foi também possível verificar uma diminuição 

do revestimento cartilagíneo da CTM, que coincide com a zona irregular visível na radiografia 

(Figura 42D). 

 

O acesso artroscópico à FP foi realizado como se pode observar na Figura 44 e pode ter 

pequenas variações consoante a localização das lesões, tal como na TC e nas McP e MtP. 
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Figura 42 – Pormenores de radiografias de FTP. (A) Radiografia LM do MPE do animal 16. (B) 
Radiografia CdLCrMO do MPE do animal 35. (C) Radiografia CdLCrMO do MPD do animal 35. 

(D) Radiografia LM do MPD do animal 30. (E) Radiografia LM do MPE do animal 36. (F) 
Radiografia LM do MPE do animal 38. (G) Radiografia LM do MPE do animal 44. (H) 

Radiografia LM do MPD do animal 44. (I) Radiografia CdLCrMO do MPD do animal 49. 

   

   

   
CdLCrMO – Caudo-Lateral-Crânio-Medial-Oblíqua; Seta branca – Aplanamento da CTL; 

Setas vermelhas – Fragmentos osteocondrais da CTL; Seta verde – CTM com contorno irregular; 
Seta azul – CTL com esclerose. 
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Figura 43 – Ecografia da FP direita do animal 30 

 
 

Figura 44 – (A) Esquema e (B) fotografia do acesso à FP para 
resolução de lesão localizada na CTL (vista dorsal) 

  
(A – adaptado de McIlwraith et al, 2005) 

 

Na maioria das vezes em que foi necessário aceder a bolsa supra-patelar (SP) da FP, o espaço 

entre a tróclea do fémur e a patela era reduzido impossibilitando uma avaliação completa, bem 

como a realização da triangulação. 

Quando existiu a necessidade de realizar a entrada directa na SP, o acesso artroscópico foi 

diferente como pode ser visto na Figura 45. O artroscópio deve entrar através do septo 

existente entre o m. bicípede da coxa e o m. vasto lateral. 
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Figura 45 – Acesso à SP da FP. (A) Esquema da vista lateral. (B) Fotografia da vista dorso-
lateral. 

 

     
A – Septo intermuscular; B – m. bicípede da coxa; C – m. vasto lateral; Fem – fémur; 

Pat – Patela; Tib – Tíbia. 
(A – adaptado de Vinardell, David & Morriset, 2008) 

 

O tempo médio das 17 cirurgias nas quais foi calculado foi de 77 minutos variando entre 40 e 

130 minutos. 

 

A variabilidade dos fragmentos retirados artroscopicamente da FP quanto ao tamanho, aspecto 

e número foi bastante maior (Figura 46). 

 

O fragmento osteocondral de maior tamanho removido da FP direita do animal 30 foi enviado 

para exame histopatológico no Laboratório de Anatomia Patológica da FMV – UTL para verificar 

a sua etiologia. Foi concluído que “o fragmento analisado corresponde a volumoso rato articular, 

resultante de osteocondrose dissecante” (Figura 47). 
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Figura 46 – Fragmentos osteocondrais da articulação FP. (A) Três fragmentos do MPD do 
animal 30. (B) Fragmentos da CTL do MPE do animal 35. (C) Fragmentos da CTL do MPD do 
animal 35. (D) Fragmentos da CTL do MPE do animal 36. (E) Fragmentos da CTL do MPD do 
animal 38. (F) Fragmentos da CTL do MPD do animal 41. (G) Fragmentos da CTL do MPD do 
animal 49. (H) Fragmentos da CTL do MPD do animal 44. (I) Fragmentos da CTL do MPE do 

animal 44. 

   

  

   

 

Figura 47 – (A e B) Lâminas do exame histopatológico do fragmento do animal 30 (x40) 

  
No corte histológico observado identifica-se tecido cartilagíneo bem diferenciado, rodeando a zona 
central aparentemente oca, contendo fragmentos do tipo das trabéculas de cartilagem calcificada 

que formam o molde primordial de ossificação endocondral (cartilagem de transição).  
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IV.2.2.2 – Doença Articular Degenerativa 

A intervenção cirúrgica para resolução de DAD foi realizada a três animais: dois com 11 anos 

intervencionados à articulação fémoro-tibial (FT) e outro com 9 anos submetido a cirurgia de um 

boleto. A claudicação foi o único sinal apresentado pelos três animais. 

Os animais 27 e 28 foram submetidos a artroscopia diagnóstica uma vez que havia suspeita da 

existência de quisto subcondral, pois foi possível observar uma área radiotransparente no 

côndilo medial do fémur e uma diminuição do espaço articular também medialmente no exame 

radiográfico efectuado (Figura 48A e 48B). As radiografias efectuadas à MtP do MPE do animal 

48 não foram totalmente conclusivas, ficando a suspeita da presença de um fragmento 

osteocondral nesta articulação embora, aparentemente, as principais lesões fossem de origem 

degenerativa (Figura 48C). 

 

Figura 48 – Pormenores de radiografias de articulações com DAD. 
(A) Radiografia CdCr da articulação fémoro-tíbio-patelar do MPD do animal 27. 
(B) Radiografia CdCr da articulação fémoro-tíbio-patelar do MPD do animal 28. 

(C) Radiografia DPl da articulação MtP do MPE do animal 48. 

   
CdCr – Caudo-cranial; DPl – Dorso-plantar; Seta branca – área radiotransparente; 

Seta vermelha – suspeita de fragmento osteocondral. 

 

O acesso à FT foi efectuado tal como está ilustrado na Figura 49. Notar que o MP foi 

posicionado mais flectido do que quando o acesso foi feito à FP. O acesso à articulação MtP foi 

feito do mesmo modo como se se tratasse da resolução de lesões de OC (Figura 35). 

 

Durante a cirurgia a estas articulações, depois de feita uma avaliação minuciosa de toda a 

articulação, foi realizada a curetagem das zonas de cartilagem lesionada, que apresentou 

diferentes graus de condropatia. Foram também submetidas a sinovectomia as áreas que 

apresentavam hipertrofia das vilosidades sinoviais. 
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Só a intervenção realizada ao animal 48 foi cronometrada. A preparação do animal demorou 43 

minutos e a cirurgia 62 minutos, o que significa que o animal esteve sob anestesia geral durante 

105 minutos. 

 

Figura 49 – (A) Esquema e (B) fotografia do acesso FT (vista dorsal). 

  
(A – adaptado de McIlwraith et al, 2005) 

 

IV.2.2.3 – Fractura do osso acessório do carpo 

A fractura do osso acessório do carpo à qual o animal 22 foi intervencionado foi de origem 

traumática. O traumatismo provocou várias linhas de fractura dando origem a vários fragmentos 

ósseos visíveis no exame radiográfico (Figura 50). 

 
Figura 50 – Radiografia LM do carpo do MAE do animal 22 

  

 

O acesso à face caudal do carpo foi efectuado como mostra a 

Figura 51. A ajuda do assistente, que com uma mão agarra o 

artroscópio e com a outra estabiliza o membro do animal, 

permite ao cirurgião o uso das duas mãos na manipulação dos 

instrumentos para poder realizar movimentos finos, delicados e 

de precisão e também para atingir locais de difícil acesso. 
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Figura 51 – Acesso à face caudal do carpo. (A) Fotografia da vista caudo-lateral. (B) Fotografia 
da vista dorso-lateral. (C) Radiografia LM durante a artroscopia. 

   
(fotografias cedida pela Dra. Joana Meneses) 

 

Este animal foi submetido a duas cirurgias a esta articulação para se retirarem os vários 

fragmentos ósseos (Figura 52). 

 

Figura 52 – Fragmentos ósseos da articulação do carpo do animal 22. 
(A) Retirados na 1ª artroscopia. (B) Retirados na 2ª artroscopia. 

  
(fotografias cedida pela Dra. Joana Meneses) 

 

Após cada cirurgia, a zona intervencionada foi protegida por um penso e a zona distal também 

para evitar a formação de edema (Figura 53). 

 

Figura 53 – (A) Realização e (B) aspecto final do penso do MAE do animal 22 

  
(fotografias cedida pela Dra. Joana Meneses) 
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IV.2.2.4 – Fragmentos plantares da articulação metatarso-falângica 

Entre os 50 animais estudados, dois deles apresentavam fragmentos plantares na articulação 

MtP, que foram detectados no exame radiográfico realizado pelos respectivos clínicos 

assistentes. Os animais tinham história de claudicação. As radiografias destes dois animais 

revelaram que, em ambos os casos, os fragmentos tinham localização medial (Figura 54). 

 

Figura 54 – Pormenores de radiografias de MtP com fragmentos plantares mediais. 
(A) Radiografia LM do MPE do animal 17. (B) Radiografia LM em flexão do MPD do animal 37. 

(C) Radiografia DMPlLO do MPD do animal 37. 

   
 

O acesso plantar à MtP pode ser facilitado por movimentos efectuados pelo ajudante do 

cirurgião (Figura 55). 

 

Figura 55 – (A) Esquema e (B e C) fotografia do acesso plantar à MtP (vista medial) 

   
MtIII – Osso metatarsiano III; P1 – primeira falange; S – Osso sesamóide; 

Seta vermelha – portal de trabalho. (A – adaptado de McIlwraith et al, 2005) 

 

O fragmento retirado do animal 37 está representado na Figura 55, não tendo sido feito o 

registo fotográfico do fragmento retirado do animal 17. 
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Figura 56 – Fragmento plantar do animal 37 
 

 

Estes dois animais foram também submetidos a 

artroscopias para remoção de fragmentos osteocondrais. 

 

 

 

 

IV.2.2.5 – Quisto subcondral 

O quisto subcondral foi diagnosticado radiograficamente ao animal 12 pela observação de uma 

área radiotransparente localizada no côndilo medial do McIII (Figura 57). 

 

Figura 57 – Radiografia DP da McP do MAE do animal 12 
 

 

 

 

O acesso realizado foi semelhante ao apresentado na 

Figura 35, mas o artroscópio e os instrumentos entraram 

medialmente. 

Na artroscopia, as paredes da cavidade quística foram 

curetadas e esta foi preenchida por Plasma Rico em 

Plaquetas. 

 

 

 

Seta vermelha – área radiotransparente no côndilo medial do McIII 

 

IV.2.2.6 – Fractura da primeira falange 

O animal 31 foi referenciado para que fosse submetido a artroscopia para resolução de uma 

fractura articular que envolvia o bordo dorsal da P1. Não foi possível ter acesso aos exames 

radiográficos. O acesso cirúrgico utilizado (Figura 58) foi semelhante ao da Figura 35. Na Figura 

58 é também possível observar no monitor, o momento em que o rongeur agarra um dos 

fragmentos retirados. Esta fractura teria já 4 meses, o que explica os sinais degenerativos 
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observados, como a condropatia grave com exposição do osso subcondral. Foram retirados 

vários fragmentos de osso desta articulação (Figura 59).  

 

Figura 58 – Acesso cirúrgico (vista dorsal) 
Figura 59 – Fragmentos ósseos retirados da 

McP do MAE do animal 31 

  

 

IV.2.2.7 – Metaplasia óssea do tendão do músculo extensor digital comum 

O animal 8 foi operado à IFD do MAE após avaliação radiográfica para EAC. Foi identificado um 

corpo radiopaco na face dorsal daquela articulação sem que o animal apresentasse sinais 

clínicos (Figura 60). 

 

Figura 60 – Radiografia LM da porção distal do MAE do animal 8 

 
Seta vermelha – corpo radiopaco na IFD 

 

O acesso cirúrgico à IFD está representado na Figura 61. 

 

O corpo radiopaco (Figura 62) removido artroscopicamente da face palmar do Tendão do m. 

Extensor Digital Comum (TEDC), ao qual estava aderente, foi enviado para o Laboratório de 

Anatomia Patológica da FMV – UTL, para apurar qual a sua etiologia. 
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Figura 61 – (A) Fotografia (vista medial), (B) radiografia LM e (C) esquema (vista dorsal) do 
acesso à IFD 

    
TEDC – Tendão do m. Extensor Digital Comum (C – adaptado de McIlwraith et al, 2005) 

 

Figura 62 – Corpo radiopaco da IFD do MAE do animal 8 
 
O relatório do exame histopatológico (Figura 63) 

refere que os fragmentos de tendão avaliados 

evidenciam substituição de tecido tendíneo 

normal por tecido ósseo bem diferenciado, sendo 

a superfície muito irregular, concluindo que se 

tratava de metaplasia óssea do tendão, uma 

lesão degenerativa que surge na sequência de 

um processo de recuperação de uma agressão 

traumática do tendão, tal como as roturas. 

 
Figura 63 – Lâminas do exame histopatológico do fragmento do animal 8. (A) x40. (B) x200. 

  
(A) No corte histológico de tecido descalcificado é possível observar várias zonas de organização onde 

existem trabéculas de tecido ósseo em crescimento, bem diferenciado e com medula (não 
hematopoiética) e a presença de neovascularização. Existe também uma zona de fibrocartilagem, não se 

observando tecido tendinoso. (B) A zona de reacção óssea observada demonstra zonas em que estão 
presentes osteoblastos que sofreram multiplicação celular (hiperplasia) que sugere a formação recente 

de tecido ósseo. 

A B C 

A B 
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Este animal foi submetido a um tratamento intra-articular 14 dias após a cirurgia e foi-lhe 

prescrita a toma oral de condroprotectores. Depois de uma recuperação de seis semanas 

iniciou o trabalho sem queixas. 

Dois meses depois da cirurgia fez uma reavaliação radiográfica que mostrou não ter 

reaparecido qualquer corpo radiopaco na IFD. 

IV.2.2.8 – Artrite séptica 

O animal 17 foi operado de urgência para efectuar uma lavagem articular com recurso à 

artroscopia, uma vez que lhe havia sido diagnosticada uma artrite séptica na McP do MAD, 

provocada por uma injecção intra-articular. Este tratamento foi administrado pelo clínico 

assistente na sequência da remoção artroscópica de um fragmento osteocondral associado ao 

McIII, realizada oito semanas antes. Houve também relato de uma avaria do bebedouro da boxe 

do animal que assim ficou com as ligaduras de descanso molhadas. No dia anterior, quando o 

clínico assistente chegou perto do animal, este não apoiava o MAD e a articulação estava 

distendida, o que estaria a acontecer já há três dias. Este mesmo mv que enviou o animal das 

duas vezes para cirurgia, tinha já efectuado uma lavagem articular com o animal em estação e 

administrado medicação sistémica antibiótica e anti-inflamatória. Em menos de 24 horas o 

animal chegou às instalações para ser operado e, apesar de já tolerar algum peso sobre o 

membro afectado, a articulação encontrava-se ainda mais distendida, segundo o proprietário 

(Figura 64). Foi realizada a avaliação radiográfica da articulação (Figura 65). 

Figura 64 – Zona distal do MAD do 
animal 17 (vista lateral) 

Figura 65 – Radiografias LM da McP 
do MAD do animal 8. 

(A) Antes da remoção do fragmento osteocondral. 
(B) Antes da lavagem artroscópica. 

 

 
 

 
Seta azul – fragmento osteocondral; 

Seta vermelha – local de onde foi retirado o fragmento 
osteocondral. 

A 
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Foram efectuados dois acessos à articulação, um dorsal e outro palmar (Figura 66). 

Notar na Figura 66B a existência de uma fístula no local onde tinha sido feito o acesso medial a 

esta articulação na primeira cirurgia para remoção do fragmento osteocondral. 

 

Figura 66 – Acessos à McP do MAD do animal 17. 
(A) Acesso dorsal (vista dorsal). (B) Acesso palmar (vista dorsomedial). 

  
 

O líquido articular recolhido antes da cirurgia tinha evidência de fibrina, era espesso, de côr 

amarela escura e estava turvo. A concentração de proteínas do fluido sinovial medida com um 

refractómetro foi de 3,5 g/dL. Foi enviado para análise microbiológica, que se revelou 

inconclusiva, provavelmente porque o animal já se encontrava sob terapêutica antibiótica. Foi 

também remetido para o Laboratório de Anatomia Patológica da FMV – UTL, onde o esfregaço 

do líquido articular (Figura 67) revelou a etiologia bacteriana da infecção. 

 
Figura 67 – Esfregaço do líquido articular da McP do MAD do animal 17. (A) x400. (B) x1000. 

  
O material observado é predominantemente constituído por polimorfonucleares neutrófilos degenerados e 

não-degenerados, macrófagos e eritrócitos. Simultaneamente, são observados vacúolos contendo 
esboço de elementos bacterianos fagocitados no interior de raros neutrófilos. Em fundo identifica-se 

matriz eosinofílica amorfa, provavelmente rica em proteína. 

A B 

B A 
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Depois da artrite séptica, este animal não conseguiu voltar a participar em provas de endurance 

nem a realizar outro tipo de trabalho, devido ao facto de não ter recuperado funcionalidade 

suficiente daquela articulação. 

IV.2.3 – Tenoscopias 

Foram realizadas 10 tenoscopias à BSD de oito animais, sete para desmotomias LAP  e três 

para lavagem da bainha. O tempo de anestesia em quatro destes procedimentos variou entre 

os 75 e os 145 minutos, durando em média 114 minutos. No geral, o acesso a esta bainha é 

feito como está ilustrado na Figura 68. 

 

Figura 68 – Acesso à BSD (vista pálmaro-lateral ou plântaro-lateral) 

 
BSD – Bainha Sinovial Digital; LAP – Ligamento Anular Palmar ou Plantar; 

MxIII – Osso Metacarpiano ou Metatarsiano III (adaptado de McIlwraith et al, 2005) 
 

IV.2.3.1 – Tenossinovites crónicas 

Foram realizadas sete acessos a BSD para desmotomia do LAP a sete animais, devido a 

tenossinovites crónicas em que existiam constrições do LAP, três delas em MA e quatro em 

MP. Em três destas tenossinovites havia lesão do TFDS associada. Os animais tinham em 

média 9,1 anos e as suas idades variaram entre os 5 e os 12 anos. 

 

Figura 69 – Localização do LAP. (A) Modelo anatómico (vista lateral). (B) Post-mortem (vista 

pálmaro- ou plântaro-lateral). 
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O LAP está localizado na face palmar ou plantar da McP ou MtP (Figura 69). O corte do LAP foi 

feito com recurso a um electrocautério (Figura 70). 

 
Figura 70 – Desmotomia do LAP (vista caudal) 

 

IV.2.3.2 – Tenossinovite séptica 

 

O animal 50 foi submetido a três lavagens da BSD para resolução de tenossinovite séptica de 

origem traumática. O animal evitava apoiar o membro MAD (Figura 71) e a zona do boleto 

estava distendida. Os acessos à BSD foram feitos como está ilustrado na Figura 72. 

 
Figura 71 – Não-apoio do MAD do animal 50 

 

 

 

Notar na Figura 72D, a introdução da cânula de saída na solução de continuidade de origem 

traumática, que posteriormente foi desbridada e suturada. 

Tanto o tempo de anestesia como o de preparação foram decrescentes ao longo das três 

cirurgias. A segunda cirurgia foi a mais demorada, mas os três procedimentos tiveram durações 

muito semelhantes. 

 
 

 

A B 
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Figura 72 – (A, B, C e D) Vistas palmares da lavagem da BSD do MAD do animal 50 

  

  

IV.2.4 – Problemas e complicações 

As complicações que ocorreram em alguns casos foram intra-cirúrgicas. 

 

Figura 73 – Radiografia LM da FP do animal 
38 (intra-cirúrgico) 

 
Seta vermelha – fragmento osteocondral 

na bolsa SP 

 

 

Durante as artroscopias à FP, houve 

fragmentos osteocondrais que se deslocaram 

por gravidade para a SP obrigando ao acesso 

directo a esta bolsa (Figura 73). 

 

 
 
 

 
 
 

A B 

C D 
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Houve várias situações em que ocorreu 

hemartrose (Figura 74). 

 

Figura 74 – Hemartrose da TC do MPE do 
animal 29 

 
 

O enfisema subcutâneo ocorreu nalguns casos em que foi usado o CO2 como meio de 

distensão articular (Figura 75). 

 

Figura 75 – Enfisema subcutâneo na zona da FTP de MPD no final da cirurgia (vista dorso-
lateral). (A) Animal 38. (B) Animal 44. 

  
 

A B 
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O elevado grau de fibrose e constrição do LAP (Figura 76) tornou por vezes impossível efectuar 

a distensão da BSD ou uma correcta manipulação dos instrumentos no seu interior, obrigando a 

recorrer à técnica aberta (Figura 77) para a concretização de algumas cirurgias. 

 

Figura 76 – McP do MAD do animal 40 
(vista lateral) 

Figura 77 – McP do MAE do animal 21 
(cirurgia aberta – vista lateral) 

  
Seta azul – LAP espessado 

(fotografia cedida pela Dra. Carla Monteiro) 

 

Por exemplo, o animal 21 tinha indicação cirúrgica para desmotomia do LAP dos dois MA. O 

primeiro acesso foi realizado ao MAD mas a desmotomia não foi bem sucedida devido ao 

elevado grau de constrição do LAP o que impossibilitou a distensão da BSD, não sendo assim 

possível efectuar a correcta manipulação dos instrumentos artroscópicos. Foi então necessário 

recorrer à técnica aberta para a resolução cirúrgica do problema, tanto no MAD como no MAE. 

 

A necessidade de efectuar repetições de algumas das cirurgias foi devido por vezes à perda da 

capacidade de manter a distensão articular. Este facto ocorreu por extravasão de soro para fora 

da cavidade articular (extra-sinovial), pela formação de edema e de enfisema subcutâneo e pela 

necessidade de alargamento de um portal de trabalho para remoção de um fragmento de 

grandes dimensões. 
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V – DISCUSSÃO 

A amostra de animais incluída neste estudo resulta dos casos que foram intervencionados pelo 

orientador de estágio num período de aproximadamente três anos e cujos procedimentos foram 

presenciados. Foi uma amostra bastante heterogénea tanto na caracterização dos animais 

como nas suas doenças, tornando este trabalho bastante generalista. Este facto dificultou a 

obtenção de conclusões inequívocas mas permitiu constatar tendências e impressões gerais 

que, de forma limitada, podem ser confrontadas com o descrito bibliograficamente. 

A maior parte dos cavalos submetidos a artroscopia foram animais de raça Puro Sangue 

Lusitano (PSL). Esta realidade deve-se essencialmente ao facto dos animais provirem de 

coudelarias que fazem criação desta raça às quais o orientador de estágio presta assistência 

veterinária e não porque os cavalos lusitanos tenham, comprovadamente, uma maior 

prevalência das afecções diagnosticadas. A OC é um bom exemplo do que foi referido 

anteriormente. Segundo Foland, McIlwraith & Trotter (1992), 9 dos 161 equinos submetidos a 

artroscopia da FP por lesões de OC foram Warmbloods o que representa 5,6% da amostra. No 

estudo actual, os PSL representaram 60% (n=6) dos 10 animais intervencionados à FP. No 

trabalho de McIlwraith, Foerner e Davis de 1991 (citado em McIlwraith, 2003) relativo aos 

resultados do tratamento artroscópico da OC da TC, os Warmbloods representaram 18,3% 

(n=13) dos 71 cavalos cujo trabalho não incluía as corridas, correspondendo a 5,8% do total 

dos 225 animais intervencionados. No estudo realizado, dos 11 animais que foram operados 

artroscopicamente à TC com diagnóstico de OC, nove deles (82%) foram PSL. Apesar das 

grandes diferenças existentes devido ao enviesamento das amostras, estes são dados que 

podem contribuir para uma futura caracterização da prevalência de várias patologias articulares, 

particularmente da OC na raça lusitana.  

Outro facto interessante assinala que apenas 6 dos 50 animais submetidos a cirurgia eram 

fêmeas (12%). Este facto deve-se provavelmente ao menor uso desportivo das éguas em 

Portugal. Neste estudo, apenas uma fêmea entre sete animais (14%) foi submetida a 

tenoscopia da BSD para desmotomia do LAP. O estudo retrospectivo de Owen et al. (2008) 

sobre lesões do LAP mostra uma percentagem de 46% de fêmeas (33 éguas em 71 equinos) 

com lesões daquele ligamento. Num outro estudo retrospectivo acerca da infecção de 

cavidades sinoviais, foram incluídas 103 éguas num total de 195 animais (53%). No estudo aqui 

apresentado, um dos dois casos de infecção de uma cavidade sinovial foi o de uma égua com 

uma artrite séptica e o outro foi o de um macho com uma tenossinovite séptica. No presente 

estudo foram incluídas quatro fêmeas com OC, todas elas com lesões nas McP ou MtP, 

correspondendo a 11% dos animais com OC (n=36). O estudo de Foland e colaboradores 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Foland%20JW%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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(1992) mostrou uma percentagem de 33% de fêmeas (53 éguas em 162 equinos) com OC da 

FP e refere que não houve diferença significativa no resultado da cirurgia artroscópica entre 

sexos. A esta última conclusão chegam também McIlwraith e os seus colaboradores em 1991 

no estudo acerca da artroscopia no tratamento da OC da TC. É também interessante verificar 

que os dois casos de fragmentos plantares neste estudo foram diagnosticados em duas fêmeas 

e que, para coadjuvar a controvérsia existente em relação à etiologia destes fragmentos, estas 

duas fêmeas foram também submetidas à artroscopia das mesmas articulações para resolução 

de OC do MtIII. 

Tal como no estudo de Owen et al. (2008), os animais que apresentaram lesões do LAP tinham 

cinco ou mais anos de idade. No referido estudo, os Warmbloods representaram 10% da 

amostra (7 em 71) enquanto que no presente estudo os PSL foram 29% (2 em 7). 

A afecção mais frequente nos animais intervencionados foi a OC. Segundo a literatura, o equino 

tipo com lesões de OC tem um ano de idade, derrame sinovial unilateral ou bilateral das 

articulações afectadas e pode ou não apresentar claudicação (Van Weeren, 2006). Os casos 

observados durante este trabalho são precisamente os que são considerados menos comuns 

na bibliografia. Nestes, os sinais da doença só se manifestam aquando do início ou 

intensificação do trabalho a que o animal é sujeito. É possível que esta situação esteja 

relacionada com o tipo de maneio praticado no nosso país, no qual os poldros são mantidos em 

regime extensivo, soltos no campo até por volta dos três anos. Só nessa altura é iniciado o 

desbaste. Desta forma, o seu crescimento e o seu desenvolvimento não são acompanhados 

com a atenção devida. Neste trabalho é de assinalar que apenas um animal com menos de três 

anos foi submetido a artroscopia para resolução de lesões de OC e os restantes animais tinham 

idades compreendidas entre os três e os 12 anos. Assim, ao comparar as idades dos animais 

em estudo com os dados apresentados em 1992 por Foland e os seus colaboradores existem 

diferenças bastante significativas. Estes autores referem, por exemplo, que apenas 8,7% dos 

animais que apresentavam OC da FP tinham quatro anos ou mais, enquanto na amostra do 

presente estudo este conjunto de animais representou 60%. Em 2003, McIlwraith cita o estudo 

de McIlwraith et al. (1991) que refere outro exemplo em que existem discrepâncias relativas às 

idades com que os animais apresentam OC da TC. Apenas 1,4% destes tinham cinco anos 

comparando com os 18,2% do estudo efectuado. No entanto, as percentagens de animais com 

OC da TC com cinco anos ou menos são muito semelhantes, 90,2% segundo McIlwraith et al. 

(1991, citado em McIlwraith, 2003) e 90,9% no presente estudo. Em McIlwraith (2003) existe a 

referência aos dois estudos mencionados anteriormente, mas não são apresentas naquele 

estudo as idades dos animais com OC das McP e MtP. Na amostra estudada, dos animais com 

OC nas McP e MtP 47% tinham idade compreendida entre os 3 e os 5 anos, a idade variou dos 

6 aos 10 anos em 41,2% e 11,2% tinham 11 e 12 anos. 
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Os animais submetidos a artroscopia para resolução de OC nem sempre tinham apenas uma 

articulação afectada. Dos 36 equinos diagnosticados com OC, 13 foram intervencionados a 

duas articulações e dois animais a três articulações. Isto mostra-nos que neste estudo a 

existência de mais de uma articulação com OC ocorreu em, aproximadamente, 42% dos 

animais. Seis dos 10 animais (60%) com diagnóstico de OC na FP apresentaram lesões 

bilaterais. Este valor aproxima-se bastante da bibliografia consultada onde Foland e os seus 

colaboradores (1992) referem o envolvimento bilateral da FP em 91 dos 161 equinos (56,5%) 

submetidos a artroscopia desta articulação. Esta proporção para o tarso foi menor, sendo que 

apenas três dos 11 animais (27,3%) submetidos a artroscopia apresentaram lesões bilaterais. O 

estudo de McIlwraith e colaboradores de 1991 (citado em McIlwraith, 2003) refere que 93 dos 

225 animais tinham lesões nos dois tarsos, correspondendo a 41,3%, o que revela uma 

proporção um pouco maior. As lesões bilaterais da McP ocorreram em dois dos 10 animais 

(20%). Não existiram animais neste estudo com lesões nas duas MtP. 

Pela observação dos vários fragmentos osteocondrais removidos artroscopicamente foi possível 

constatar que os fragmentos que se encontram soltos na articulação têm a superfície lisa e uma 

forma regular, enquanto que os fragmentos que ainda mantêm uma relação com o osso de 

onde provieram têm um aspecto irregular e a superfície não parece tão lisa. No geral, os 

fragmentos removidos das TC e FP foram de tamanho consideravelmente maior, quando 

comparados com os da McP ou da MtP. 

A cultura bacteriana realizada na sequência do caso de artrite séptica intervencionado teve 

resultado negativo apesar de o esfregaço do líquido articular revelar a presença de bactérias. 

Isto pode ter-se devido ao facto de o animal estar já sob terapêutica antibiótica, mas também ao 

tipo de análise efectuada. Um estudo de 64 casos em que havia suspeita de artrite infecciosa 

obteve culturas bacterianas positivas de amostras de líquido sinovial e de membrana sinovial 

obtida por biópsia fechada apenas em 55% das articulações, o que se considera um número 

bastante baixo (Madison, Sommer & Spencer, 1991). Outros estudos (Schneider e tal., 1992 e 

Meijer, van Weeren & Rijkenhuizen, 2000, citados em Pille et al., 2009) revelam culturas 

bacterianas negativas entre 21% e 45% dos casos. No estudo de Pille et al. (2009) acerca da 

contaminação e infecção de cavidades sinoviais, a cultura de 23 amostras de líquido sinovial 

em ágar sólido foi positiva apenas em 30,4% dos casos. No mesmo estudo, com a melhoria das 

técnicas de análise microbiológica, a partir de 2002 passou-se a usar ágar-sangue para a 

inoculação do líquido sinovial em combinação com a detecção molecular directa do ácido 

desoxirribonucleico (ADN) bacteriano por Polymerase Chain Reaction, o que permitiu provar a 

etiologia bacteriana em 84,1% das amostras pela positividade de um dos testes referidos. 

Como foi referido nos resultados, as três lavagens da BSD presenciadas foram realizadas ao 

animal 50 para resolução de uma tenossinovite séptica. Estes três procedimentos foram 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Foland%20JW%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McIlwraith%20CW%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McIlwraith%20CW%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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efectuados em sequência, ou seja, não houve interposição de outro tipo de cirurgia. É de 

realçar o facto que os tempos de preparação diminuíram da primeira para a terceira lavagem, 

pela aquisição de rotina nesse procedimento bem como por não ser necessário realizar a 

tricotomia, uma vez que tinha sido efectuada pouco tempo antes. Apesar disto, os tempos de 

cirurgia foram bastante similares, tendo a segunda cirurgia sido a que durou mais tempo. A 

lavagem da BSD com recurso à tenoscopia é por si só mais eficaz e permite ainda a 

visualização e remoção de detritos, como a fibrina, e avaliação das estruturas intra-sinoviais, 

bem como a repetição da intervenção com intervalos de tempo relativamente curtos. 

Outro facto interessante na abordagem aos casos intervencionados revela que a exuberância 

dos sinais clínicos nem sempre está directamente relacionada com a gravidade dos sinais 

radiográficos e vice-versa, e que só se consegue avaliar a verdadeira dimensão e gravidade 

das lesões sob artroscopia. Um bom exemplo desta observação foi o caso do animal 30 que, 

apesar de apresentar apenas uma ligeira diminuição de amplitude da passada do MPD na sua 

fase anterior, que McIlwraith (2002) refere ser possível observar durante o exame dinâmico de 

um animal com OC na FP, foi-lhe removido um fragmento osteocondral de grandes dimensões 

da FP que havia também sido identificado radiograficamente (Figura 41D). Tal como nos outros 

casos de OC em que os sinais clínicos eram reduzidos ou mesmo ausentes, este procedimento 

foi efectuado para prevenir o desenvolvimento de DAD, uma sequela bastante frequente da OC. 

Nos casos menos graves, a avaliação do significado clínico das lesões de OC identificadas 

radiograficamente é ainda mais difícil quando a claudicação não é um sinal consistente. No 

entanto é muito importante interpretar os sinais radiográficos e tentar fazer uma previsão da 

evolução da doença. Geralmente, uma situação de OC que não seja tratada conduzirá ao 

desenvolvimento de sequelas degenerativas, passando de DOD a DAD. É assim de esperar 

que quanto mais idade tem um animal mais avançada estará a DAD e assim pior será o 

prognóstico. Também a cirurgia terá uma maior duração pelo pior estado em que a articulação 

se vai encontrar. 

Foi também possível ter a percepção que existem proprietários de cavalos que preferem tentar 

todos os tratamentos conservativos antes de optarem pelo tratamento cirúrgico, mesmo que 

lhes seja explicado que isso, provavelmente, virá a piorar o prognóstico daquele animal e que a 

cirurgia é o único método que resolve o problema de base. Alguns dos tratamentos efectuados 

antes da intervenção cirúrgica têm tendência para aumentar a gravidade de lesões 

degenerativas. Nestes casos, o sucesso da artroscopia está comprometido à partida ou a 

recuperação do animal pode ser mais demorada. 

A DAD ocorreu em animais com idades compreendidas entre os 9 e os 11 anos, tal como seria 

de esperar. A ocorrência de alterações osteoartríticas em cavalos mais velhos é amplamente 
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reconhecida, embora o significado clínico destas alterações esteja ainda mal definido 

(McIlwraith & Trotter, 1996). 

É também importante assinalar a ocorrência de afecções pouco comuns, como a metaplasia 

óssea de um tendão, e também a presença de afecções em localizações menos comuns, de 

que são exemplos os fragmentos osteocondrais da CTM do astrágalo e da CTM do fémur que 

foram registados. Apesar de o cirurgião ter de estar familiarizado com as situações mais 

comuns, terá também de estar preparado para avaliar e resolver as situações menos 

frequentes. 

Na análise da duração das diferentes fases dos procedimentos artroscópicos, foi possível 

verificar uma grande variação. Os tempos contabilizados foram sempre registados com o animal 

sob anestesia geral. É desejável que a duração anestésica seja a mais curta possível para 

tentar minimizar a probabilidade de ocorrência de perturbações ou acidentes subsequentes à 

anestesia geral. O decurso dos procedimentos preparatórios é influenciado por vários factores 

como o temperamento do animal, o número de articulações a intervencionar e a própria equipa 

cirúrgica, que deve ter a actividade dos seus membros bem coordenada. Para além destes, o 

estado da articulação também pode influenciar a duração da própria cirurgia, uma vez que a 

uma maior gravidade e a uma maior extensão das lesões corresponde também um maior tempo 

de intervenção cirúrgica. 

Pelo que foi possível presenciar nos três anos de observação das artroscopias, o prognóstico 

será tanto melhor quanto mais precocemente os problemas forem detectados e 

intervencionados. Dois bons exemplos destas observações foram os animais 33 e 35. As lesões 

da MtP do MPE do animal 33 foram detectadas num EAC e o animal não apresentava 

quaisquer sinais clínicos de OC. Quando foi realizada a artroscopia ainda não eram visíveis 

sinais degenerativos nesta articulação. O caso do animal 35 um pouco foi diferente pois já 

apresentava sinais clínicos. O derrame sinovial nas duas FP foi detectado pelo criador que 

optou por pedir ao mv para avaliar também as outras articulações. Foi descoberto então um 

fragmento osteocondral na TC do MPD. Quando submetidas a artroscopia estas três 

articulações também não evidenciaram sinais degenerativos. Estes dois animais, como foi 

referido na secção dos Resultados deste trabalho, conseguiram atingir um nível de trabalho 

superior ao que tinham antes de serem submetidos às cirurgias. Outro caso de sucesso foi o do 

animal 45 que foi submetido a um longo período de descanso e a tratamentos intra-articulares 

que não resolveram o problema, tendo sido então intervencionado e, após 7 meses de 

recuperação, conseguiu também retomar o trabalho a um nível superior ao que tinha antes. De 

salientar que os sinais clínicos já duravam há cerca de ano antes da intervenção e os sinais 

degenerativos da articulação observados durante a artroscopia eram significativos. 
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O sucesso destas intervenções é fortemente condicionado pelo cumprimento escrupuloso das 

indicações do cirurgião. O não cumprimento destas indicações pode levar a menores taxas de 

sucesso terapêutico sem que isso possa ser imputado à técnica cirúrgica. Isto aconteceu em 

casos em que plano de exercício não foi cumprido por falta de cooperação dos animais ou 

porque este foi acelerado para satisfazer o desejo dos proprietários dos seus animais 

regressarem precocemente ao trabalho. Existem outros factores que podem condicionar o 

desfecho dos casos, como são exemplos os problemas relacionados com a ferração, que 

prolongam ou até mesmo impossibilitam a recuperação de um animal. 

As complicações que ocorreram durante as cirurgias, como o enfisema e o derrame extra-

sinovial de fluído empregue na distensão, aparentemente não condicionaram de forma 

significativa a recuperação. Pelo contrário, os casos em que foi necessário recorrer à técnica 

aberta para a concretização da cirurgia resultaram em tempos de recuperação alargados como 

seria de esperar com o recurso a técnicas cirúrgicas mais agressivas. No caso da intervenção à 

FP, quando os fragmentos osteocondrais passaram para a SP por gravidade, o problema foi 

facilmente resolvido na maioria dos casos pela realização do acesso directo àquela bolsa para 

remoção desses fragmentos osteocondrais. 
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VI – CONCLUSÃO 

O aparecimento da artroscopia foi um grande avanço na ortopedia veterinária, tendo 

revolucionado o diagnóstico das doenças articulares em equinos e o seu tratamento cirúrgico 

por métodos minimamente invasivos. Quando comparada com a cirurgia com recurso à 

artrotomia, os benefícios da cirurgia artroscópica incluem menor dor e uma recuperação mais 

rápida, mesmo que tenham sido intervencionadas várias articulações durante a mesma 

anestesia. 

Embora se trate de uma técnica em crescente utilização e com inúmeras potencialidades, a 

artroscopia em equinos ainda está pouco difundida em Portugal. Para este facto contribuirá 

também o maior custo deste tipo de procedimentos quando comparado com o custo da 

aplicação e dos equipamentos necessários para a realização das técnicas convencionais de 

cirurgia aberta. A artroscopia, para além da grande capacidade de visualização das estruturas 

intra-sinoviais, permite a resolução de várias patologias articulares através da realização de 

vários procedimentos cirúrgicos com técnicas básicas comuns de que são exemplo o corte, a 

curetagem, a remoção de fragmentos osteocondrais ou outros e a lavagem por instilação de 

líquido sob pressão. 

A casuística apresentada neste trabalho confirma a importância da aplicabilidade desta técnica 

cirúrgica em equinos para a resolução de uma grande variedade de afecções, com um mínimo 

de traumatismo cirúrgico e, consequentemente, com um menor tempo de recuperação pós-

cirúrgica. Os procedimentos realizados foram efectuados como está descrito na bibliografia. 

Tal como em qualquer intervenção cirúrgica, é necessário um profundo conhecimento da 

técnica e da anatomia tridimensional da zona intervencionada. Para além do conhecimento 

teórico do cirurgião, é também de grande importância a aprendizagem prática da técnica, o 

desenvolvimento do ambidestrismo com perícia no manuseamento dos instrumentos e a 

coordenação com a visualização no monitor do trabalho que se está a realizar dentro da 

articulação ou da bainha. 

A equipa cirúrgica deve ter uma boa formação, permitindo aos seus membros estarem 

conscientes do trabalho a realizar, actuando em conjunto, de modo metódico e organizado, de 

forma a optimizar todos os procedimentos. 

O conhecimento das afecções osteoarticulares mais frequentes permite uma abordagem mais 

direccionada e adequada à realidade nacional. No entanto, é necessário estar sempre atento à 

identificação de problemas menos comuns mas cujo tratamento é também possível com o 

recurso às técnicas cirúrgicas aqui retratadas. 
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É de extrema importância sensibilizar os proprietários e criadores de equinos para a 

necessidade do diagnóstico precoce das várias afecções músculo-esqueléticas para que o 

tratamento artroscópico possa ter o melhor prognóstico. Um exame ortopédico completo pode 

evitar a reforma antecipada de um grande atleta. É também muito importante referir aos 

responsáveis pelo acompanhamento da recuperação pós-cirúrgica dos equinos que esta deve 

ser executada tal como lhe foi indicado pelo cirurgião. Se assim não for, pode estar a 

comprometer definitivamente a recuperação funcional e do desempenho desse animal. 

 

Para que um futuro trabalho do mesmo género seja mais completo e enriquecedor, a realização 

de um inquérito antes da cirurgia e depois de concluído o plano de recuperação é uma mais-

valia bastante importante para poder concluir acerca das expectativas que os responsáveis 

pelos animais têm da cirurgia e da recuperação dos animais. Seria assim possível perceber, 

entre outras coisas, se os animais submetidos a cirurgia conseguem recuperar o nível de 

trabalho que tinham anteriormente ou se até o podem conseguir melhorar. Será também útil 

recorrer a amostras menos heterogéneas, para que possam ser melhor comparadas com os 

estudos já existentes. 

 

Apesar de ter tido algumas limitações, penso que este estudo pelo menos define uma 

panorâmica geral da técnica artroscópica inserida na realidade portuguesa. 
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Anexo I – Registo dos casos clínicos 

 

DATA ANIMAL SEXO IDADE RAÇA TRABALHO CX AFECÇÃO LOCALIZAÇÃO ACESSOS ANEST GERAIS

13-09-2007 1 m 12 L A OC AE boleto crista McIII 1 1

13-09-2007 1 12 L A OC PD boleto 1 1

18-09-2007 2 mc 11 holandês A OC AE boleto 1 1

27-09-2007 3 m 3 L início A OC AD boleto crista McIII 1 1

27-09-2007 3 3 L início A OC PE boleto 1 1

27-09-2007 4 m 5 L T t PD LADP 1 1

04-12-2007 5 m 5 L início A OC PE tarso 1 1

06-02-2008 6 m 4 L início A OC PE boleto P1 1 1

13-02-2008 7 m 6 T t A?? LADP TFSD 1 1

01-03-2008 8 mc 4 L início A OC PE tarso CIDT 1 1

01-03-2008 8 4 L início A MET AE P2-P3 1 1

04-03-2008 9 m 3 A OC PE tarso 1 1

04-03-2008 9 3 A OC PD tarso 1 1

13-05-2008 10 m 10 A OC AD boleto 1 1

27-06-2008 11 m 4 L início A OC PE tarso CIDT e CTL astrágalo 1 1

29-08-2008 12 m 14 L A + PRP Q AE boleto côndilo medial 1 1

09-10-2008 13 m 7 L toureio A OC PE tarso 1 1

09-10-2008 13 7 L toureio A OC PD tarso 1 1

09-10-2008 13 7 L toureio A OC PD soldra 1 1

09-10-2008 14 m 9 T t PE LADP 1 1

22-10-2008 15 m 10 T t P LADP 1 1

16-12-2008 16 mc 3 cruzado obstáculos A OC PD soldra CTL 2 SP 1

16-12-2008 16 3 cruzado obstáculos A OC PE soldra CTL 1 1

15-01-2009 17 f 7 A raids A fragmento plantar PE boleto plantar medial 1 1

15-01-2009 17 7 A raids A OC PE boleto MtIII 1 1

15-01-2009 17 7 A raids A OC AD boleto McIII 1 1

25-02-2009 18 m 5 L início A OC PE tarso CIDT 1 1

06-03-2009 19 m 4 L início A OC AE boleto P1 1 1

06-03-2009 19 4 L início A OC PD boleto P1 1 1

11-03-2009 20 m 3 cruzado início A OC AE boleto McIII 1 1

11-03-2009 20 3 cruzado início A OC AD boleto McIII 1 1

14-03-2009 17 7 A raids A artrite séptica AD boleto 2 palmar 2

27-03-2009 21 m 10 L toureio T t AD LADP 1 lateral 1

27-03-2009 21 10 L toureio T t AE LADP 0 medial 1

30-03-2009 22 mc 13 cruzado obstáculos A fractura do acessório AE carpo 1 2

06-04-2009 22 13 cruzado obstáculos A fractura do acessório AE carpo 1 2

28-04-2009 23 m 8 obstáculos A OC PE boleto P1 1 1

02-06-2009 24 m 4 L toureio A OC PE tarso CIDT e maléolo medial 1 1

21-07-2009 25 mc 4 L início A OC PD tarso 1 1

05-08-2009 26 m 5 L início A OC AE boleto McIII 1 1

05-08-2009 26 5 L início A OC AD boleto McIII 1 1

14-08-2009 27 m 11 L ensino A DAD PD FT côndilo medial 1 1

09-09-2009 28 m 11 L ensino + equit de trabalho A DAD PD FT côndilo medial 1 1

19-09-2009 29 m 3 L início A OC PE tarso talus CTM 1 1

19-09-2009 29 3 L início A OC PD tarso talus CTM 1 1

20-09-2009 30 mc 4 L início A OC PD soldra CTM 1 1

22-09-2009 31 m 6 A fractura de P1 AE boleto articular 1 1

30-09-2009 32 m 6 cruzado A OC AD boleto P1 1 1

20-11-2009 33 m 4 L início A OC PE boleto MtIII 1 1

16-12-2009 34 m 4 início A OC PD tarso CIDT 1 1

15-01-2010 35 m 3 L início A OC PD soldra CTL 1 2

15-01-2010 35 3 L início A OC PD tarso CIDT 1 2

15-01-2010 35 3 L início A OC PE soldra CTL 1 2

04-02-2010 36 m 5 L início A OC PE soldra Côndilo lateral, sinóvia 1 1

05-02-2010 37 f 4 início A OC PD boleto MtIII 1 1

05-02-2010 37 4 início A fragmento plantar PD boleto plantar medial 1 1

26-02-2010 38 m 5 L início A OC PD soldra CTL 2 SP 4

02-03-2010 39 m 3 L início A OC PD boleto P1 1 1

16-03-2010 40 m 12 T t AD LADP TFSD 1 1

24-03-2010 38 5 L início A OC PD soldra CTL 1 4

24-03-2010 38 5 L início A OC PE soldra CTL 1 4

24-03-2010 35 3 L início A OC PD tarso CIDT 1 2

31-03-2010 41 m 1 H poldro A OC PD soldra CTL 1 1

31-03-2010 41 1 H poldro A OC PE soldra CTL 1 1

08-04-2010 38 5 L início A OC PE soldra CTL 1 SP 4

08-04-2010 38 5 L início A OC PD soldra CTL 1 SP 4

14-04-2010 38 5 L início A OC PD soldra CTL 1 4

04-05-2010 42 mc 5 início A OC PD soldra CTL 2 SP 2

04-05-2010 42 5 início A OC PE soldra CTL 1 2

10-05-2010 42 5 início A OC PD soldra CTL 1 2

17-05-2010 43 m 6 holstein obstáculos e intensificação A OC PE boleto P1 1 1

01-07-2010 44 m 3 L início A OC PE soldra CTL 1 1

01-07-2010 44 3 L início A OC PD soldra CTL 2 SP 1

06-08-2010 45 f 6 espanhol de desporto obstáculos A OC PD boleto P1 1 1

06-08-2010 46 f 12 T t PE LADP TFSD 1 1

09-08-2010 47 f 10 oldemburgo obstáculos A OC AD boleto McIII 1 1

09-08-2010 48 f 9 holandês obstáculos A DAD PE boleto 1 1

24-08-2010 49 m 7 belga obstáculos A OC PD soldra CTL 1 1

02-10-2010 50 mc 8 sela francês obstáculos TL tenossinovite séptica AD (boleto) 1 3

05-10-2010 50 8 sela francês obstáculos TL tenossinovite séptica AD (boleto) 1 3

09-10-2010 50 8 sela francês obstáculos TL tenossinovite séptica AD (boleto) 1 3

total=50 total=85 total=59  
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Legenda: 
A – Árabe 

A – Artroscopia 
AD – Anterior Direito 
AE – Anterior Esquerdo 

ANEST GERAIS – Número de anestesias gerais  
boleto – Face dorsal do boleto 
(boleto) – Bainha sinovial digital  

CIDT – Crista Intermédia Distal da Tíbia 
CTL – Crista Troclear Lateral 
CTM – Crista Troclear Medial 

CX – Tipo de cirurgia 
DAD – Doença Articular Degenerativa 
equit – Equitação 

f – Fêmea 
FT – Articulação Fémoro-Tibial 
H – Hanoveriano 

L – Puro Sangue Lusitano 
LADP – Ligamento Anular Digital Palmar/Plantar  
m – Macho 

mc – Macho Castrado 
McIII – Osso metacarpiano III 
MET – Metaplasia óssea do tendão extensor comum das falanges 

MtIII – Osso metatarsiano III 
OC – Osteocondrose 
P1 – Primeira falange 

PD – Posterior Direito 
PE – Posterior Esquerdo 
PRP – Plasma Rico em Plaquetas    

Q – Quisto Subcondral 
soldra – Articulação fémoro-patelar 
SP – Bolsa Supra-Patelar         

T – Tenoscopia para desmotomia do ligamento anular digital palmar/plantar 
T – Tenos copia para Lavagem da bainha sinovial digital   
t – Tenossinovite crónica 

TFSD – Tendão Flexor Superficial dos Dedos 
TL – Tenoscopia para lavagem da bainha sinovial digital 
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Anexo II – Resumo dos casos 

Nº de Acessos a articulações para: 

 63 OC = 36 animais 

 1 articulação – 23 animais 

o 7 McP 

o 7 tarsos 

o 4 McP 

o 5 FP 

 2 articulações – 13 animais 

o 2 FP – 5 

o 1 McP + 1 MtP – 4 

o 2 tarsos – 2 

o 2 McP – 2 

 3 articulações – 2 animais 

o 2 FP + 1 tarso 

o 2 tarsos + 1 FP 

 

 12 acessos a McP  = 10 animais 

 11 acessos a MtP = 11 animais 

 25 acessos a FP = 10 animais = 16 FP 

 4 animais - 1 FP 

 6 animais – 2 FP 

 4 animais - 1 anestesia 

o 2 deles – 1 das FP com 2 acessos 

 1 animal – 2 anestesias  

 1 animal – 4 anestesias 

 15 acessos a tarsos = 11 animais (1 repetido) e 3 animais a 2 tarsos 

 

 3 DAD (2 FT e 1 MtP) 

 2 fragmentos plantares de MtP ( os 2 também fizeram artroscopia para OC) 

 2 fractura do acessório do carpo = 1 animal 

 1 quisto subcondral McP 

 1 fractura de P1 
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 1 metaplasia óssea do tendão extensor digital comum P2-P3 Anterior (também OC) 

 1 Artrite séptica McP (já tinha feito artroscopia deste para OC e fragmento plantar MtP) 

 

 

Nº de Acessos à bainha sinovial digital para: 

 7 desmotomias do LAP 

 3 lavagens para resolução de tenossinovite séptica 



CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DA ARTROSCOPIA EM EQUINOS EM PORTUGAL: 

ESTUDO DE 50 CASOS 

2011                                                                                                                                  Filipa Varela de Almeida Joglar 

83 

Anexo III – Tempos 

tempo (em minutos)

preparação cirurgia anestesia

34 tarso-crural OC 47 12 59

fémoro-patelar 55

tarso-crural 50

fémoro-patelar 50

36 fémoro-patelar OC - - 162

38 fémoro-patelar OC 60 - -

39 boleto OC 60 25 190*

40 bainha dos flexores tendinite TFSD - - 145

fémoro-patelar -

fémoro-patelar -

35 tarso-crural OC 55 115 170

fémoro-patelar 75

fémoro-patelar 45

fémoro-patelar 67

fémoro-patelar 110

38 fémoro-patelar OC 45 100 145

fémoro-patelar 110

fémoro-patelar 40

42 fémoro-patelar OC 50 130 180

43 boleto OC 51 39 90

fémoro-patelar 70

fémoro-patelar 70

47 boleto OC 40 40 80

48 boleto DAD 43 62 105

49 fémoro-patelar OC 45 75 120

50 bainha dos flexores tenossinovite 62 68 130

50 bainha dos flexores tenossinovite 30 75 105

50 bainha dos flexores tenossinovite 25 50 75

41 OC 50 170

animal localização afecção

35 OC 40 195

OC 50 17038

OC44 40 180

38 OC 63 240

42 OC 60 210

 

* animal que depois de ter sido submetido à artroscopia do boleto foi sujeito a outra cirurgia 
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