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INCIDÊNCIA DE LESÕES RADIOGRÁFICAS CARACTERÍSTICAS DE OSTEOARTRITE, 

EM CAVALOS LUSITANOS, SUJEITOS A TRABALHO EM PISO DURO DA GUARDA 

NACIONAL REPUBLICANA 

 

Resumo 

 

Ao longo do tempo, o valor económico do cavalo tem aumentado de forma exponencial, uma vez 

que foi criada uma indústria assente na sua performance, cujo resultado implica a envolvência e 

participação de muitas pessoas e meios, onde todos pretendem vencer. 

A osteoartrite (OA) surge com um desequilíbrio entre os processos de síntese e degradação dos 

proteoglicanos (PGs) e glicosaminoglicanos (GAGs) da matriz cartilagínea, muita vezes causado 

pelo exercício intenso ou por uma situação traumática isolada, que impõem uma carga adicional 

excessiva na estrutura articular, levando à produção e libertação de citoquinas e consequente 

estimulação das metaloproteinases (MMPs) assim como outros mediadores inflamatórios, 

sabendo-se hoje em dia, que todos os componentes da articulação têm algum papel no 

desenvolvimento da doença. 

A OA está associada a grande parte das claudicações em equinos, que culmina muitas vezes na 

reforma antecipada dos cavalos de desporto. Daí a forte necessidade de inovar, não só em termos 

de conhecimentos fisiopatológicos como também de diagnóstico e terapêuticos. Pretende-se 

efetuar diagnósticos mais precoces, de modo a possibilitar a prescrição de um tratamento mais 

eficiente que permita um prognóstico positivo e não apenas tratar a OA de forma paliativa. 

Este trabalho pretende não só expor de forma simples e clara todo o processo evolutivo 

relacionado com a fisiopatologia da OA, os meios de diagnóstico disponíveis e o seu valor, e as 

novas possibilidades terapêuticas que foram e estão constantemente a ser desenvolvidas. 

Pretende ainda estudar a incidência de alterações radiográficas (observáveis nas projeções 

lateromedial e dorsopalmar/plantar), na articulação interfalângica proximal (IFP), uma vez que se 

trata de uma articulação de baixa mobilidade, sujeita a cargas muito elevadas, em cavalos cujo 

trabalho é maioritariamente realizado em piso duro. 

 Este trabalho pretende definir a relação existente entre o exame físico convencional e a validade 

inerente a cada um dos testes realizados, com as imagens radiográficas obtidas, uma vez que se 

trata de meios de diagnóstico disponíveis para a maioria dos médicos veterinários. Desta forma é 

permitida a obtenção de disgnósticos assertivos capazes de prolongar a atividade desportiva do 

paciente. 

 

 

Palavras-chave: Equino, Osteoartrite, Articulação interfalângica proximal, Raio-x e Teste de 

diagnóstico.   
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Abstract 

 

Through the time, horse’s economic value has risen exponentially, given the development of its 

industry totally based on its performance. This led to an increase in the number of stakeholders, 

where everyone aims to win.  

The osteoarthritis (OA) originated from a lack of balance between the synthesis processes and the 

degradation of the proteoglycans and glycosaminoglycan of the cartilage, which usually comes 

from intense physical effort or an isolated traumatic episode. This process demands an excess 

effort in the articular organ, which leads to the production and release of cytokines and inherent 

stimulation of metalloproteinase as well as other types of inflammatory mediators. Nowadays, it is 

widely known that all articular components have their own role in the development of the disease. 

The OA is, to a great extent, associated with lameness in equines, forcing an early retirement in 

many sport horses, which pushed a need for innovation, not only in terms of pathophysiological 

knowledge but also in diagnosis and therapeutics. One aims to gradually be able to make an 

earlier diagnosis, so that more efficient treatments are used, enhancing the chances for a positive 

prognosis and avoiding handling it as another palliative case. 

The work intents to not only expose, in a simple and clear manner, the entire evolutionary process 

related to OA’s pathophysiology, its available diagnosis means and its value, but also the new 

therapeutic possibilities which are constantly evolving.   

Nevertheless, it is also studied the incidence of radiographic changes (lateromedial and 

dorsopalmar views) in the proximal interphalangeal joint, as it is a low mobility joint, exposed to 

heavy loads and in horses that mainly work on hard surfaces. 

This work intends to highlight the relationship between a conventional physical exam and the 

validity of each test, with radiographic images, as this type of equipment is the most commonly 

used by veterinary doctors. By this way, we could provide obtaining more assertive diagnosis and 

hence prolonging the sport activity of the patient. 

 

 

Key-words: Equine, Osteoarthritis, Proximal interphalangeal joint, XR, Diagnosis Test  
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Atividades desenvolvidas durante o estágio 

 

Com vista o término do Mestrado integrado em Medicina Veterinária após o fim do percurso 

académico e licenciatura, foi realizado um estágio curricular, cuja área clínica escolhida incidiu em 

equinos. 

O estágio foi realizado sob a orientação da Capitão Médica Veterinária Patrícia Jorge, contando 

com a colaboração ativa do Capitão Médico Veterinário Hugo Rosa e do Tenente Médico 

Veterinário José Tomás e decorreu no Hospital Veterinário de Equinos da Guarda Nacional 

Republicana, em Lisboa, no período entre 12 de Setembro a 14 de Março de 2014. 

O Hospital dispõe das seguintes instalações: gabinete administrativo; sala de tratamentos com 

tronco fixo; sala de imagiologia; enfermaria constituída por quatro boxes e oito baias; sala de 

indução anestésica; sala de cirurgia; farmácia e laboratório. Está ainda à disposição uma guia 

mecânica assim como a possibilidade de observar os cavalos em qualquer um dos picadeiros 

disponíveis. O corpo clínico é formado por três Médicos Veterinários, um Enfermeiro de 

Veterinária e dois auxiliares com formação direcionada para a prática clínica. 

No que diz respeito aos meios de diagnóstico disponíveis, a radiologia e a ultrassonografia 

(Ecografia) encabeçam a lista dos mais utilizados, em especial quando se trata da deteção de 

lesões ao nível dos membros e dorso. 

Apesar da casuística reprodutiva nos cavalos da GNR ser muito baixa, em consequência de o 

efetivo ser essencialmente constituído por machos castrados e éguas, cujo fim é totalmente 

divergente da reprodução, a utilização do meio ecográfico possibilitou efetuar um diagnóstico de 

gestação 

Com menos frequência foram realizados outros procedimentos de exame e diagnóstico: 

abdominocentese, recolha de sangue para análises hematológicas e bioquímicas, lavagem 

broncoalveolar e ainda uma endoscopia que permitiu o diagnóstico de uma hemiplagia laríngea de 

grau 4. 

O efetivo animal do 4º esquadrão da GNR é de 215 cavalos cujas funções variam entre os 

trabalhos diários de patrulhamento, cursos de Ordem Pública e Equitação, Escola de Equitação, 

apresentações de Reprise, desbaste e reensino, prática desportiva nas modalidades de 

Obstáculos, Dressage e Concurso Completo de Equitação (CCE). A intensidade, duração e tipo 

de trabalho é variável tornando previsível a elevada casuística de lesões do aparelho musculo-

esquelético. Ao longo dos seis meses de estágio foram realizados cerca de 250 exames de 

claudicação, incluindo consultas de seguimento. Técnicas como bloqueios peri-neurais e 

bloqueios intra-articulares, incluindo bursa do navicular, articulações inter-falângica distal e 

proximal, metacarpo/metatarso-falângica, tarso-metatársica, inter-társica, tibio-társica, 
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femuropatelar, femurotibial lateral e medial foram postos em prática pela autora de forma 

supervisionada, tendo participado ativamente na execução do tratamento prescrito. 

As patologias de casco mais frequentes, embora em menor número face a lesões articulares, 

tendinosas ou ligamentosas, foram os “cravos encostados” (perfuração da sola proximal à linha 

branca do casco), os hematomas/abcessos subsolares e 3 casos diagnosticados de laminite. 

Dado o elevado grau de cooperação entre ferradores e médicos veterinários, foi possível 

acompanhar de perto todo o processo inerente à ferração, não só em casos rotineiros, como 

também na ferração ortopédica o que permitiu adquirir alguma destreza manual. 

No que diz respeito a casos clínicos de origem gastro-intestinal foram diagnosticados 24 cavalos 

com síndrome de cólica, aos quais prontamente foi executado o exame de estado geral completo, 

incluindo palpação retal e Intubação nasogástrica. Na grande maioria dos casos tratava-se de 

cólicas por impactação do cólon, em especial ao nível da flexura pélvica. Foi registado um caso de 

síndrome de cólica que culminou na morte do cavalo e consequente necrópsia. 

Em odontologia foram relizadas 17 regularizações da arcada dentária, 4 extrações de “dentes de 

lobo” (dentes 105 e 205 – primeiros dentes pré-molares da arcada maxilar/superior) e a 

participação na extração cirúrgica do último dente pré-molar (Dente 409) da mandíbula de um 

cavalo de desporto sob anestesia geral, recorrendo à técnica de propulsão, cujo resultado revelou-

-se ser bem sucedido. 

Ao nível do sistema respiratório a casuística foi diminuta, assente em infeções ligeiras do trato 

respiratório superior, sinusites e um caso de hemiplagia laríngea.  

No campo da dermatologia, as feridas foram um achado frequente, atendendo ao tipo de trabalho 

efetuado pelos cavalos, tendo sido igualmente observados muitos casos de dermatite da quartela 

(“arestins”) e dermatites diversas. Em menor número foram registados higromas do codilho e 

higromas do garrote.  

O estágio incluiu a participação em cirurgias como ajudante de cirurgião, anestesista e circulante, 

assim como a participação na preparação pré-cirúrgica e nos cuidados pós-operatórios. No campo 

da Cirurgia realizaram-se castrações (com os cavalos em estação e em decúbito lateral), exerese 

de massas tumorais, extração dentária, neurectomias do nervo digital palmar e redução de fratura 

da terceira falange. Sob anestesia geral efetuou-se ainda a administração intralesional de PRP’s 

(Plasma rico em plaquetas) num tendão flexor digital profundo. 

No âmbito de uma remonta em curso a cargo da GNR, foi possível a colaboração na execução de 

exames de ato de compra em várias coudelarias na região centro do país. 

Com vista à partilha de conhecimento e experiência clínica entre todo o corpo veterinário da GNR, 

foram desenvolvidas exposições mensais de casos clínicos arbitrários e consequente discussão, 

que permitiu não só adquirir conhecimentos do ponto de vista científico mais também desenvolver 

a capacidade de comunicar em público. 
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Introdução 

 

As doenças articulares, particularmente a osteoartrite (OA) são das afeções mais prevalentes e 

debilitantes que afetam o cavalo e cujo impacto económico na indústria equestre é fortemente 

sentido (Frisbie, D.D, Mcllwraith, C.W., Kawcak, C.E. & Werpy, N.M., 2013) 

Foi longo o percurso no que respeita à caracterização da OA. Foi em 1938, que Callender e 

Kelser, basearam-se na avaliação comparativa das alterações patológicas observadas entre os 

humanos e os equinos e documentaram a OA nos equinos como sendo uma afeção. Em 1962, foi 

feita uma revisão por Mackay-Smith, e em 1966 foi apresentada a fisiologia da doença 

degenerativa articular (Raker, C.W., Baker, R.H. & Wheat, J.D., 1966). Em 1975 (Mankin, H.J & 

TrasheR, A.Z.) as lesões da cartilagem articular eram consideradas um dos critérios necessários 

para a classificação da OA, no entanto havia consciência da fraca correlação entre as lesões e a 

etiologia da doença  

A OA, é hoje em dia apontada como uma falha global da estrutura articular, onde todos os tecidos 

da articulação desempenham um papel na sua fisiopatologia, culminando na deterioração 

progressiva da cartilagem articular acompanhada de alterações ósseas e dos tecidos moles 

envolventes (Bijlsma, J.E, Berenbaum, F. & Glafeber, F.P., 2011). Deixa de ser caracterizada 

apenas pelo facto de causar destruição da cartilagem, passando a estar associada à remodelação 

e esclerose do osso subcondral, e à formação de osteófitos em graus variáveis (Pecchi, E., Priam, 

S., Mladenovic, Z., Gosset, M., Saurel, A.-S., Aguilar, L., Berenbaum, F. & Jacques. C., 2012) 

 A inflamação assume um papel crucial quer na fase inicial da OA, quer na sua evolução 

(Garstang & Stitik TP, 2006). Assim como a alteração do equilíbrio dinâmico existente entre a fase 

de biossíntese e a fase de degradação dos condrócitos e da matriz extracelular da cartilagem 

articular. A sua exata fisiopatologia é ainda objeto de estudo, enquanto que a sua etiologia 

multifatorial é consensual (McIlwraith, 2005). 

Alterações supra fisiológicas da carga exercida sob a cartilagem articular predispõem o 

surgimento da OA, e podem ser causadas por uma variedade de fatores tais como a imobilização, 

instabilidade articular, exercício intenso, trauma, outras lesões existentes ou obesidade (Piscoya 

J.L., Fermor, B., Kraus, V.B., Stabler, T.V. & Guilak, F., 2005) 

A radiologia é o método de diagnóstico mais utilizado na prática clínica equina, podendo, no 

entanto, ser inconclusiva e apenas permite o diagnóstico de casos de OA já em situações 

clínicas mais evoluídas. O exame ecográfico da articulação permite uma avaliação mais 

precisa dos tecidos moles peri-articulares, da membrana e líquido sinovial, da cartilagem 

articular e das superfícies do osso subcondral. São desenvolvidos meios cada vez mais 

específicos com vista ao diagnóstico precoce da OA (Redding, 2001).  
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Em Portugal, tendo em conta a falta de meios com que os Médicos Veterinários (MV) em regime 

de ambulatório trabalham, agregado à baixa capacidade económica dos proprietários, faz com 

que o exame físico, eventualmente acoplado ou não a um exame radiográfico ou ecográfico, se 

torne a única ferramenta disponível. Daí a necessidade de faze-lo de forma eficaz e cuidada, para 

que toda a informação possa ser recolhida e analisada. 

Os principais objetivos terapêuticos associados à OA são a diminuição da dor e inflamação, ação 

estrutural modificadora (capaz de reverter ou reparar os processos patológicos ativos) e ação 

preventiva, de modo a manter a função articular normal (Henrotin, Y., Lambert, C., Couchourel, D., 

Ripoll, C. & Chiotelli, E., 2011).  

Este trabalho tem como objetivo expor os meios de diagnóstico e os meios terapêuticos mais 

avançados e desenvolvidos no que diz respeito à OA, no entanto pretende realçar a importância 

do exame físico e do exame radiográfico uma fez que se trata muitas vezes da única possibilidade 

para a obtenção de informação adicional por parte do MV. Neste caso em concreto a OA da 

articulação interfalângica proximal assume o protagonismo, numa amostra de 30 cavalos 

lusitanos, cujo trabalho é maioritariamente realizado em piso duro. 
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I. ANATOMIA E FISIOLOGIA DA ARTICULAÇÃO 

 

Como MVs, é de extrema importância trabalhar com vista a obter um conhecimento anatómico e 

fisiológico das articulações de forma a possibilitar um correto diagnóstico, assim como uma 

terapêutica eficaz e apropriada de acordo com a patologia. Ao ser compreendida a resposta 

fisiopatologia das doenças articulares, é também permitido ao MV atuar no sentido preventivo. 

As articulações são estruturas altamente diferenciadas, compostas pela membrana sinovial e 

cápsula articular, cartilagem articular, osso subcondral e tecidos moles circundantes que em 

conjunto contribuem para o normal funcionamento da mesma e que manifestam alterações 

estruturais e metabólicas em situações patológicas (Caron, 2011). 

É possível classificar as articulações de duas formas: de acordo com o tipo de movimento que 

exercem, denominando-se então de sinartroses (articulações imóveis), anfiartroses (articulações 

pouco móveis) e diartroses (articulações móveis) e também de acordo com a forma e tipo de 

tecido de ligação: sindesmoses ou sincondroses (em articulações imóveis ou pouco móveis 

ligadas por membranas fibrosas ou cartilaginosas respetivamente), ou sinoviais, onde estão 

incluídas as articulações das extremidades (Mcilwraith, 2002). 

 

A. Constituintes da articulação sinovial 

 

a. Tecidos moles periarticulares 

 

Os músculos, tendões, ligamentos e cápsula articular atuam em conjunto no sentido de 

proporcionar à articulação proteção e estabilidade (Smith & Goodship, 2004).  

A grande diferença anatómica entre tendões e ligamentos é essencialmente o facto de os tendões 

servirem de ponte entre músculos e ossos e por sua vez os ligamentos conectam ossos com 

ossos (Smith & Goodship, 2004).  

Os tendões são maioritariamente constituídos por água, fibras de colagénio (predominância do 

tipo I) e populações dispersas de fibroblastos. Os ligamentos são constituídos por um maior 

número de fibras de elastina, que lhes confere maior elasticidade quando comparados com os 

tendões (Canoso J, 1981). 

Os ligamentos periarticulares apesar das semelhanças que apresentam com os tendões, são 

anatomicamente mais complexos e para além da função de suporte as suas fibras nervosas têm 

um papel propriocetivo importante. A cápsula articular está intimamente relacionada com estes 

ligamentos funcionando de forma semelhante (Smith & Goodship, 2003). 
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O papel fundamental da cápsula articular é providenciar estabilidade, no entanto o seu carácter 

específico varia de acordo com a sua localização anatómica e a sua posição na articulação 

(Grana WA & Larson RL, 1993). 

 

b. Osso subcondral 

 

Apesar das semelhanças histológicas e bioquímicas existentes entre o osso subcondral e o osso 

encontrado noutras localizações, a sua forma de organização é específica. A lâmina subcondral é 

mais estreita e o seu sistema de Havers está orientado paralelamente face à superfície articular 

(Hvid I, 1988). O osso subcondral tem a capacidade de se adaptar morfologicamente de acordo 

com a sua localização, a articulação em causa e com as forças biomecânicas a que está sujeito, 

manifestando características estruturais individuais representativas dessa mesma adaptação 

(Simkin PA, et al, 1990; Oettmeier R, et al, 1992). 

A cortical subcondral e o osso trabecular epifisário têm uma capacidade de deformação que 

muitas vezes ultrapassa a capacidade da cortical da diáfise e desta forma permitem atenuar as 

forças exteriores aplicadas (Radin EL et al, 1986; Dequeker J et al, 1995). 

 

 

c. Membrana sinovial e líquido sinovial 

 

A membrana sinovial consiste num tecido vascularizado que reveste a superfície interna da 

cápsula articular e é constituída por células da íntima sinovial e do estroma sub-sinovial, este 

último constituído por tecido conjuntivo fibroso e adiposo (Caron, 2011). 

Em circunstâncias normais a membrana sinovial do cavalo é de cor branca ou branco-amarelada, 

podendo manifestar alterações de coloração secundárias a traumas. O aspeto é liso e brilhante 

em determinadas regiões das articulações, enquanto que noutras apresenta um grande número 

de vilosidades que assumem localizações específicas e diversas morfologias (Mcilwraith, 2002).  

As três principais funções da membrana sinovial são a fagocitose, a regulação do conteúdo 

proteico e síntese do ácido hialurónico (AH) no líquido sinovial e ainda representa um importante 

papel regenerativo (Van Sickle DC & Kincaid SA, 1978). 

A íntima sinovial é revestida por uma população de sinoviócitos, formando um estrado incompleto 

de uma a quatro células de espessura, não sendo possível identificar uma membrana basal 

(Mcilwraith, 2002). 

É possível identificar três tipos de células na íntima sinovial: células tipo A, com origem nos 

macrófagos; células tipo B derivadas dos fibroblastos; células tipo C que aparentam ser uma 
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forma intermédia entre as células tipo A e as células tipo B (Caron,2011).As células que se 

encontram em maior abundância são as do tipo B, as quais têm capacidade de sintetizar um 

grande número de macromoléculas (colagénio e AH) (Frisbie, 2006; Mcilwraith, 2002). 

Os sinoviócitos sintetizam uma variedade de mediadores que participam na patogénese da OA, 

incluindo citoquinas (IL-1), eicosanoides (PGE2-alfa) e proteinases, o que sugere que a 

membrana sinovial tenha um papel na sua patogénese (Caron, 2011). 

O estroma sub-sinovial é fortemente vascularizado, atuando de forma essencial na produção de 

líquido sinovial, facilitando a troca de nutrientes e excreção de metabolitos, sendo ainda a única 

fonte de nutrição da cápsula articular. Apresenta um sistema de regulação complexo, que envolve 

fatores extrínsecos assim como a produção local de angiotensina II, endotelina-1 e óxido nítrico 

(NO) (Sledge CB, Hari Reddi A & Walsh DA, 2001). 

A compreensão dos mecanismos fisiopatológicos que influenciam o turnover dos constituintes do 

líquido sinovial assume uma elevada importância nos cavalos de desporto, permitindo identificar 

as causas da presença de efusões articulares, justificar a credibilidade da utilização de 

biomarcadores celulares como indicadores de doença e a capacidade de escolha na utilização 

sistémica ou local de fármacos no tratamento de patologias articulares (Okumura M, Kim GH, 

Tagami,et al, 2002). 

O líquido sinovial (LS) é um exsudado amarelo pálido e viscoso proveniente do plasma dos 

capilares da camada íntima da membrana sinovial. A sua função é de auxiliar na lubrificação das 

superfícies articulares e de nutrir as cartilagens articulares, funcionando como um meio de 

transporte para as substâncias (Caron, 2011). 

A viscosidade do líquido sinovial está intimamente relacionada com a concentração e com o grau 

de polimerização do ácido hialurónico, que atua de forma vital na lubrificação dos tecidos moles 

envolventes. (Caron, 2011) 

Todas as trocas realizadas têm como base as forças de Starling, assentes num balanço entre as 

pressões arterial e venosa, e a força osmótica coloidal. Alterações no fluxo poderão estar 

associadas a modificações na membrana sinovial, quer na complexa rede capilar da íntima 

sinovial como no seu interstício, a área de superfície venosa disponível para as trocas metabólicas 

(coeficiente de filtração) e a drenagem por parte do sistema linfático são também fatores 

preponderantes. Em qualquer articulação, estas forças são influenciadas pela gravidade, pelo 

movimento e pela própria estrutura característica de cada uma (Berton, 2003; Les Grujic, 2009). 
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d. Cartilagem articular 

 

A cartilagem articular tem um papel anatómico e fisiológico fulcral, permitindo à articulação a 

realização de movimento e a capacidade de suporte do peso, reduzindo a níveis negligenciáveis a 

fricção entre as estruturas envolvidas. A sua espessura é variável entre diferentes articulações e 

em diferentes zonas da mesma articulação (Redler I et al, 1975). A nível macroscópico apresenta-

se leitosa e opaca nas regiões mais espessas e translucida e brilhante em regiões mais finas. 

Regra geral a cartilagem articular das articulações do cavalo são do tipo hialino, porém é possível 

encontrar o tipo fibrocartilaginoso nas articulações sinoviais, por exemplo na zona de ligação entre 

a cartilagem articular, a membrana sinovial e o periósteo (Van Sickle DC & Kincaid SA, 1978). 

A cartilagem articular apresenta na sua constituição 65-80% de água, 10-30% de colagénio e 5-

10% de proteoglicanos. A quantidade de condrócitos representa menos de 2% do seu volume 

total, na maioria das espécies. Nos adultos, a cartilagem é avascular, não possui vasos linfáticos e 

não é inervada, sendo nutrida principalmente pelo fluido sinovial. As lesões restritas à cartilagem 

não são dolorosas. A inervação subjacente ao osso e adjacente aos tecidos moles periarticulares, 

contribui para obtenção de informação sobre a posição articular (Redler I et al, 1975). 

Do ponto de vista histológico, a cartilagem articular de um cavalo adulto está dividida em quatro 

camadas e os condrócitos apresentam-se de diferentes formas em cada uma delas (Caron, 2011): 

 

 A camada superficial ou tangencial, onde os condrócitos são aplanados ou ovoides e as 

fibras de colagénio apresentam-se paralelamente à superfície articular; 

 A camada intermédia ou de transição, que contem os condrócitos de maior dimensão e as 

fibras de colagénio estão orientadas aleatoriamente; 

 A camada profunda ou radial, onde os condrócitos estão alinhados em colunas verticais 

separados por fibras de colagénio que apresentam uma orientação radial; 

 A camada cartilaginosa calcificada, é constituída por cartilagem mineralizada e condrócitos 

em diferentes estados de degeneração.    

 

Podemos identificar uma linha basófila e ondulada localizada entre a camada radial e a camada 

cartilaginosa calcificada, denominada “tide mark’’ (linha de demarcação), cuja função não é 

claramente conhecida (Bertone AL, 2004). 

A cartilagem articular é composta por uma abundante e especializada matriz extra-celular, cuja 

quantidade de água varia com a idade, mantendo-se de modo geral acima dos 80%. Esta água é 

encontrada na cartilagem articular sob a forma de gel, numa matriz constituída maioritariamente 

por colagénio e PGs, onde o fluxo com o LS é feito livremente e assume um papel importante na 

capacidade de absorção e distribuição das forças aplicada na articulação (Caron, 2011). 
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Os constituintes mais abundantes da cartilagem articular são: 

1. Colagénio 

O colagénio existente nas articulações difere do mesmo encontrado noutras zonas do corpo. 

Promove o suporte estrutural da cartilagem articular e ainda interage com outros componentes da 

matriz extracelular, participando nos mecanismos fisiológicos ((Mayne R et al, 1986; Bruckner P et 

al, 1994). 

O colagénio tipo II é o mais abundante, rondando os 90% da rede fibrilar e representa cerca de 

metade do peso seco da cartilagem. Como já referido, assume variadas orientações de acordo 

com a camada articular onde se insere(Vachon AM et al, 1990; Sledge CB et al, 2001). 

É produzido pelos condrócitos e possui três cadeias de aminoácidos em forma de tripla hélice 

(Caron, 2011). Em período de crescimento, há intensa degradação e nova síntese de fibrilhas, 

enquanto que no adulto essa reposição é menos expressiva (Repo RU et al, 1971; Eyre DR et al, 

1980). A cartilagem imatura tem uma tensão maior nas camadas mais profundas, a qual é perdida 

gradualmente com o processo de maturação. As propriedades de tensão sofrem alteração com a 

degradação enzimática das ligações cruzadas da hidroxipiridinolona, daí a importância destas 

ligações na força, tensão e rigidez da cartilagem (Bertone, 2003). 

Em pequenas quantidades encontramos colagénio tipo VI, IX, XI, XII, XIV que ajudam na 

formação da rede fibrilar reticulada, conferindo-lhe estabilidade, no entanto a função exata de 

cada um em especifico não é claramente conhecida (Nixon AJ et al, 1991; Caron, 2011). 

 

2. Proteoglicanos 

Os PGs fazem parte da constituição da matriz extracelular da cartilagem articular, ocupando os 

espaços existentes entre as fibras de colagénio. Podem estar organizados de diferentes formas, 

sendo constituídos por um núcleo proteico ao qual se ligam lateralmente, cadeias de GAGs 

(McIlwraith CW, 2005). 

Os principais GAGs encontrados na cartilagem articular de cavalos adultos, são o sulfato de 

condroitina (SC) e o sulfato de queratina (SQ). Cerca de 85% dos PGs estabelecem ligações não 

covalentes com o ácido hialurónico (AH), originando um agregado, chamado “aggrecan”, cuja 

função hidratante e estabilizadora da rede de colagénio é bem conhecida, ao contrário do que 

acontece com outros PGs que existem em menor quantidade e cuja função ainda não está 

claramente definida (Mankin H jet al,1997; Caron, 2011). 

A matriz extracelular é fortemente hidratada, conferindo à cartilagem articular a capacidade de 

suportar as forças compressivas aplicadas, dissipando a energia. As cadeias de GAGs têm um 

papel fundamental, uma vez que contêm numerosos grupos carboxilos e sulfatos, conferindo ao 

“aggrecan” uma forte negatividade, onde os grupos se repelem atraindo as moléculas de água, 

que formam uma cobertura em seu redor (Sandy JD et al, 1997; Poole AR, 1997). 
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3. Outras proteínas da matriz 

Podemos encontrar em menor número proteínas não-colagéneas, muitas das quais são também 

PGs, tais como a decorina, biglicano, luminicano e o fibromodulina que interagem com grande 

parte dos constituintes da matriz (ex: colagénio), participando na regulação de vários processos 

metabólicos (Sandy JD et al, 1997; Poole AR, 1997). 

A cartilagem articular apresenta ainda na sua matriz pequenas proteínas, mas com notável 

importância, distintas quer do colagéneo quer dos PGs, tais como as proteínas de ligação, a 

condronectina, fibronectina, as proteínas oligoméricas da matriz cartilaginosa (COMP), 

trombospondina e a ancorina CII (Todhunter RJ, 1996). 

A título de exemplo, pensa-se que a ancorina, que se encontra na superfície dos condrócitos e 

que tem elevada afinidade com o colagénio tipo II, funciona como mecanoreceptor, fornecendo 

aos condrócitos a informação proveniente de alterações de stress sentidas na matriz. A 

fibronectina, embora sendo um constituinte minoritário da matriz, contribui para a adesão da 

mesma, através das interações com os condrócitos e com os elementos da matriz extracelular. Os 

fragmentos de fibronectina encontram-se presentes em elevada quantidade na OA, podendo 

colaborar nos eventos catabólicos da cartilagem. O COMP é abundante na cartilagem articular e 

pensa-se que regula o crescimento celular, daí a sua localização ser, na sua maioria, na camada 

celular proliferativa da cartilagem de crescimento (Caron, 2011). 

 

4. Condrócitos 

Apesar de representarem uma percentagem muito pequena do volume da cartilagem articular, os 

condrócitos são responsáveis pela síntese dos constituintes da matriz extracelular, incluindo todo 

o colagéneo e os PGs, sintetizando também uma variedade de enzimas proteolíticas que 

degradam as macromoléculas da matriz (Caron, 2011). 

Cada condrócito possui um cílio que se estende para a matriz e atua como uma espécie de 

“sonda”, registando, desta forma, as alterações na composição, nomeadamente a perda de PGs 

ou colagéneo ou diminuição de AH. Existe, assim, uma interação única entre os condrócitos e a 

matriz circundante (Poole AR et al, 1997). É importante considerar, que o rácio de turnover dos 

diferentes constituintes não é uniforme; crê-se que o elevado tempo necessário para repor o 

colagénio em comparação com o tempo necessário para repor os proteoglicanos, está relacionado 

com a sua estrutura (McIlwraith CW, 2005; Caron, 2011). 

A interação entre o espaço pericelular e o território da matriz na membrana celular do condrócito, 

também pode incluir a transmissão de sinais mecânicos através da alteração da tensão ou 

compressão na matriz. Outros investigadores têm defendido a ideia de que os condrócitos, ao 

captarem forças, alteram a sua forma e estimulam alterações ao nível da bioquímica celular e do 

metabolismo da matriz (Szafranski JD et al, 2004). 
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5. Nutrição 

A pressão intermitente criada pelo movimento, à qual a articulação está sujeita, permite a 

circulação de líquido através da cartilagem, nutrindo-a e removendo os produtos metabólicos (Van 

Sickle DC et al, 1978). A entrada de solutos na matriz extracelular dá-se por difusão simples, 

podendo ser facilitada pelos ciclos de compressão-relaxamento, sendo evidentes os efeitos 

prejudiciais para a saúde articular causados pela imobilização (Mabuchi K el al, 1994; Caron, 

2011) 

Como anteriormente referido, a cartilagem articular do cavalo adulto, não é irrigada nem inervada, 

ao contrário do que acontece nos jovens, que recebem algum aporte sanguíneo da vasculatura 

subcondral. Posto isto, os condrócitos estão sujeitos a um ambiente de relativa hipoxia e acidose, 

com um pH extracelular entre os 7,1 e os 7,2 (Caron, 2011). 

 

B. Fisiologia articular 

 

a. Lubrificação e circulação articular 

 

Muitos foram os estudos realizados cujo objetivo era definir qual ou quais os mecanismos que 

estão por de trás da lubrificação das articulações e qual a importância dos vários constituintes na 

redução da fricção articular. 

São aceites dois mecanismos de lubrificação, o sistema hidrostático, que atua nas situações de 

elevada pressão, e o sistema de extremidade que por sua vez atua em situações de baixa 

pressão (Swanson SAV, 1979) 

A lubrificação hidrostática consiste na libertação de água pela matriz extracelular da cartilagem 

articular durante a compressão, criando uma fina película entre as superfícies articulares. Isto 

acontece devido à resistência existente na passagem de água da cartilagem articular para o osso 

subcondral. Com o cessar das forças compressivas, a cartilagem expande e a água é novamente 

canalizada para a matriz (Caron, 2011). 

A lubrificação da extremidade é realizada por substâncias especializadas, como a lubricina e o AH 

que têm a capacidade de se ligarem à superfície articular oposta evitando o contacto direto das 

duas superfícies em situações de baixa pressão (Roberts BJ et al, 1982; Mabuchi K et al, 1994).  

Os tecidos moles periarticulares estão explicitamente envolvidos na maior parte da resistência à 

fricção exercida pela articulação durante o movimento, daí a necessidade de lhes ser fornecida 

uma adequada lubrificação (Swann DA et al, 1974). 
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O aporte sanguíneo dos tecidos articulares é importante, promovendo uma concentração de 

oxigénio ótima necessária à manutenção dos constituintes do LS, ao metabolismo dos condrócitos 

e dos constituintes da matriz assim como ao turnover de cada um (Lane JM et al, 1977). A 

eficiência do processo depende da densidade e da profundidade dos capilares e da circulação 

sanguínea (Bertone AL, 2004). 

A circulação sanguínea da grande parte das diartroses é formada por pequenos ramos das 

artérias epifisárias que passam na junção do periósteo com a membrana sinovial, formando a 

circulação arterial. Os ramos maiores, penetram no osso enquanto que os mais pequenos 

permanecem na periferia da cartilagem articular, formando a circulação pericondral. As artérias 

epifisárias fornecem ao osso subcondral o suporte sanguíneo necessário, paralelamente à 

cartilagem articular, emitindo ramos perpendiculares que terminam num circuito de capilares na 

superfície profunda da camada calcificada da cartilagem. Na membrana sinovial, o suporte 

sanguíneo é feito com base numa rede de capilares, cuja densidade é variável de acordo com o 

local e o tipo de tecido. A intima sinovial tem uma micro-circulação muito densa, repleta de 

capilares sanguíneos enquanto que a camada sub-sinovial contem o vasos de maior calibre e os 

vasos linfáticos Os principais fatores que afetam a circulação sanguínea na sinóvia são a pressão 

intra-articular, a temperatura, o movimento articular, o reflexo e o tónus vasomotor e a libertação 

local de mediadores vasoativos (Simkin PA el al, 1990; Amudsen BH et al, 2002; Bertone AL, 

2004; Les Grujic, 2009). 

Nas doenças articulares crónicas há uma redução da circulação sanguínea local, como resultado 

do aparecimento de um determinado grau de fibrose na cápsula articular, que diminui a densidade 

capilar, assim como a sua própria complacência, capaz de fazer aumentar a pressão intra-

articular, associada a efusões articulares (Bertone, 2004). 

A redução do fluido sanguíneo articular potencia situações de isquémia crónica, fibrose e 

hipertrofia da membrana sinovial, degradação do lactato, acidose do líquido sinovial e produção 

de mediadores inflamatórios. O exercício é o melhor ativador da circulação articular, aumentando 

o “output” cardíaco e, consequentemente, o fluxo sanguíneo (Bertone AL, 2004).  

 

b. Pressão e volume intra-articular 

 

A pressão intra-articular (PIA) é mais baixa que a pressão atmosférica, tendo sido registados 

valores entre os -2 e os 12mmHg (Bertone AL, 2004). 

Durante o movimento é criado um fluxo de líquido sinovial entre o espaço articular e a cartilagem 

articular, fluindo do compartimento com maior pressão para o de menor pressão. Este fenómeno 

permite o fornecimento de nutrientes à cartilagem articular, assim como a sua lubrificação e regula 
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também a PIA durante o movimento, impedindo que esta suba para além dos valores fisiológicos 

permitidos (Bertone AL, 2004).  

O exercício físico aumenta a condutância hidráulica do fluido da membrana sinovial para o 

interstício e para os vasos linfáticos, fazendo melhorar a depuração e a renovação do líquido 

sinovial (Bertone AL, 2004). 

O aumento excessivo da PIA dificulta o fluxo sanguíneo nos capilares sinoviais, o que pode 

conduzir a lesão da cartilagem articular devido a hipoxia. Em situações de efusão articular, a PIA 

está evidentemente aumentada, pressionando o osso subcondral, levando a situações de hipoxia 

que poderão resultar em necrose. Quando o osso subcondral e a cápsula articular entram em 

isquémia, como resposta passam a obter energia em metabolismo anaeróbio, aumentando a 

produção de ácido lático (Mcilwraith, 1996). 

 

c. Adaptação ao exercício 

 

Como anteriormente referido, existem inúmeros mecanismos que pretendem dar à articulação a 

capacidade de suporte necessária à realização dos movimentos fisiológicos do cavalo, como a 

dissipação da força exercida para os tecidos moles periarticulares, a congruência entres as 

superfícies articulares e a complacência da cartilagem articular e do osso subcondral, que 

fornecem uma resistência e uma capacidade de deformação superior. No entanto, poderá ocorrer 

em determinadas situações, a aplicação duma carga supra-fisiologica (superior a 25kg/cm2) capaz 

de prejudicar a matriz uma vez que ultrapassa a capacidade de resposta da cartilagem (Sledge 

CB, 1993; Caron, 2011).  

A capacidade tênsil da cartilagem articular, está dependente do colagénio tipo II existente, os 

PGs, e maioritariamente o aggrecan, que fornecem à matriz resistência à compressão e protegem 

o colagénio dos eventuais danos mecânicos. Os condrócitos por sua vez, aumentam a produção 

de PGs (Harris ED et al, 1972; Bertone, 2004). 

No uso e desgaste excessivos e quando as tensões do exercício excedem a capacidade da 

cartilagem de se adaptar, podem ocorrer lesões estruturais. O exercício aumenta e acelera o 

desenvolvimento da heterogeneidade bioquímica da cartilagem articular (Bertone, 2004). 

Tendo em conta que a capacidade da cartilagem para suportar o peso é limitada, esta acaba por 

fazer passar parte da força em si exercida para o osso subcondral adjacente, cuja rigidez se deve 

não só ao facto de se tratar de um osso esponjoso trabecular, mas também à composição do seu 

fluido extracelular (Radin EL, 1970; Ochoa JA, 1991). Quando a capacidade de suporte do osso 

subcondral é excedida, a sua capacidade adaptativa falha, ocorrendo microfraturas trabeculares 

que podem ou não estar associadas com alterações na cartilagem articular (Caron, 2011). 
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Figura 1 - A. Vista dorsolateral do membro anterior esquerdo em estação; B. Vista dorsolateral do membro anterior 

direito em estação; C-Vista caudolateral do membro anterior esquerdo em elevação; D. Vista caudolateral do membro 

anterior esquerdo em elevação (Davies & Philip, Equine Podiatry, 2007- adaptada) 

C. Região da quartela 

 

A articulação interfalângica proximal é do tipo diartrodial, e é formada pela porção distal da 1ª 

falange, a porção proximal da 2ª falange e os tecidos moles envolventes. É uma articulação 

vulnerável a traumas externos dada a sua proximidade com o solo, a escassez de tecidos moles 

nas regiões dorsal, medial e lateral e à presença de estruturas anatómicas importantes localizadas 

na face palmar/plantar (Ruggles, 2011) 

A superfície articular consiste em duas superfícies convexas localizadas na região distal da 1ª 

falange e duas superfícies côncavas pouco profundas na região proximal da 2ª falange, através da 

qual sobressai uma placa fibrocartilaginosa no sentido palmar/plantar. A cápsula articular funde-se 

com a superfície profunda do tendão extensor digital comum dorsalmente, enquanto que na região 

palmar/plantar contacta no seu bordo proximal com os ramos do tendão flexor digital superficial e 

com o ligamento sesamóideo reto, subdividindo a cápsula em dois sacos, lateral e medial (Kainer, 

2002). 

 

 

Na região dorsal da quartela, está localizado o tendão extensor digital comum, que se vai inserir 

junto à 2ª falange e na cápsula articular da articulação IFP, seguindo distalmente até ao processo 

extensor da P3. Na região palmar/plantar conseguimos identificar as seguintes estrutura: 

A B

. 

C D

. 
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Figura 2 - A. Vista plantar do membro anterior direito em estação; 

B. Vista dorsolateral do membro anterior direito em estação; C. 

Vista caudolateral do membro anterior esquerdo em estação 

(Davies & Philip, Equine Podiatry, 2007- adaptada) 

ligamentos sesamoideus retos e oblíquos; tendão flexor digital profundo (TFDP); tendão flexor 

digital superficial (TFDS); bainhas dos tendões flexores digitais; ligamentos anular digital proximal 

e distal (Davies & Philip, 2007; Ruggles, 2011) 

Imediatamente proximal à articulação IFP, o TFDS divide-se em dois ramos que passam 

abaxialmente face ao TFDP, inserindo-se na zona proximal da 2ª falange, dorsalmente ao 

ligamento axial palmar da quartela (Davies & Philip, 2007; Ruggles, 2011). 

Os ligamentos sesamoideus retos têm a sua origem na base dos ossos sesamoides proximais, 

estendem-se distalmente, encontrando a sua inserção na região proximal da 2ª falange. Os 

ligamentos sesamoideus oblíquos têm a mesma origem que os anteriores, localizando-se 

abaxialmente em relação aos mesmos, no entanto vão se inserir na região triangular na zona 

palmar/plantar da quartela, a meio da 1ª falange (Davies & Philip, 2007; Ruggles, 2011) 

Os ligamentos colaterais da articulação IFP, têm uma localização medial e lateral, e atuam no 

sentido de restringir os movimentos de 

abdução e adução assim como os de 

rotação, permitindo apenas 

deslocações ao longo do plano 

sagital. Com vista a aumentar a 

estabilidade e a resistência articular, 

reduzindo ainda mais a mobilidade, 

existem os ligamentos palmares axial 

e abaxial, localizados na face 

palmar/plantar dos ligamentos 

colaterais, abaxialmente face aos 

ligamentos sesamoideus retos e aos 

ligamentos sesamoideus retos. 

O plexo neurovascular digital está 

localizado imediatamente abaxial ao 

TFDP, na zona lateral e medial 

(Ruggles, 2003; Davies & Philip, 

2007). 

A articulação interfalangica proximal 

é das articulações distais do cavalo, 

a que permite um menor grau de 

movimento, mas ao mesmo tempo é 

capaz de suportar cargas muito 

elevadas (Garvican & Clegg, 2007)  

A 

B 

C 
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II. OSTEOARTRITE 

 

 

Hoje em dia, a OA é reconhecida como um grupo de doenças das articulações sinoviais, onde 

atuam diferentes mecanismos fisiopatológicos. Independentemente da etiologia, o resultado é a 

degeneração da cartilagem articular que eventualmente levará à incapacidade articular, 

acompanhada de dor e limitação face ao movimento (Lees, 2003). Poderá haver formação de 

osteófitos, espessamento do osso subcondral e inflamação da membrana sinovial (Martel-

Pelletier, 2004).  

A OA é considerada a causa mais comum de claudicação em equinos, levando a uma perda 

funcional progressiva e, consequentemente, ao baixo desempenho e abandono precoce das 

atividades desportivas. Esta patologia é provocada por vários fatores e tem uma evolução 

bastante diversificada. O diagnóstico precoce é fundamental para o controlo e tratamento, levando 

na maioria das vezes, a uma melhoria no desempenho dos animais (Lees, 2003). 

A natureza primária não inflamatória da osteoartrite no cavalo poderá estar relacionada com o 

facto da cartilagem articular ser avascular e aneural. No entanto, a inflamação pode surgir devido 

à ação de produtos resultantes da degradação articular anteriormente desenvolvida (Briston, L; 

Dudhia, J. & Lees, P., 2009). Numa fase inicial pode haver espessamento da membrana sinovial e 

aumento do volume do fluido sinovial (Krasnokutsky et al., 2008). 

 

 

A. Classificação 

 

Mcilwraith (2002) propôs classificar a osteoartrite em quatro tipos, de modo a facilitar a discussão 

da sua patogénese, diagnóstico e tratamento:  

 

Tipo 1: Aguda, frequentemente associada a sinovites e capsulítes (articulações com elevada 

mobilidade, como a articulação metacarpofalângica);  

 

Tipo 2: Insidiosa, envolve as articulações com baixa mobilidade / elevada carga, como a 

articulação interfalângica proximal e intertársica; 

 

Tipo 3: Acidental (não progressivo), onde a erosão da cartilagem articular é um achado da 

artroscopia ou necropsia; 
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Tipo 4: Engloba os casos de OA secundários a processos articulares primários (fraturas intra-

articulares, osteocondrose (OC), lesões ou doença do osso subcondral, lesão quística subcondral, 

artrite infecciosa e lesão dos ligamentos articulares). 

 

D. Fatores de risco 

 

Tendo em conta que os estímulos nocivos ao complexo osteoarticular podem ocorrer em qualquer 

idade, animais mais velhos têm maior taxa de incidência. As causas predisponentes de OA 

incluem entre outros, a OC, as alterações de conformação e aprumos, algumas alterações do 

desenvolvimento, os traumatismos repetidos ou intensos sobre as estruturas osteoarticulares, as 

infeções articulares e o uso inadequado de algumas medicações (ex.: corticosteróides) (Pool, 

1996) 

 

E. Fisiopatologia 

 

São aceites três mecanismos fisiopatológicos cujo resultado é a OA. O primeiro tem como base 

uma cartilagem defeituosa, com propriedades biomecânicas anormais incapazes de suportar 

cargas fisiológicas, não tendo sido até agora identificada no cavalo. O segundo envolve a 

existência de alterações físicas no osso subcondral, que o impedem de absorver eficazmente as 

forças de impacto e de carga aplicadas na articulação, promovendo um desgaste excessivo da 

cartilagem articular. O stresse mecânico normal, pode resultar em microfraturas do osso 

subcondral e do osso trabecular epifisário e consequente aumento da sua densidade o que leva à 

diminuição da capacidade absortiva (Caron, 2011). O terceiro mecanismo está relacionado com a 

capacidade das forças mecânicas causarem dano na cartilagem articular. As lesões causadas, 

quer na matriz quer a nível celular, resultam na alteração metabólica dos condrócitos, levando à 

libertação de enzimas proteolíticas, que causam fibrilação da cartilagem e degeneração dos PGs 

(Caron, 2011). 

Os microtraumas repetidos são, provavelmente, os fatores etiológicos mais comuns na OA em 

equinos e, a relação com as lesões, é definida em situações específicas tendo em conta o tipo de 

atividade do cavalo (Charlotte, E.L.C., Delhaunt, J.W. & Firth, E.C., 1999; Riggs, 2006; Caron, 

2011). 

Mais recentemente, surgiu uma teoria alternativa, onde a ossificação endocondral é apontada 

como causa da perda de cartilagem e das alterações no osso subcondal. Há uma transformação 

na cartilagem articular, devido a uma hipertrofia dos condrócitos, mineralização e reposição dos 
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mesmos por tecido ósseo, alterando também a arquitetura do osso subcondral em simultâneo com 

a diminuição da espessura da cartilagem (Cox et al, 2012). 

 

a. Papel da sinóvia  

 

Os sinoviócitos têm a capacidade de produzir mediadores inflamatórios (prostaglandinas; 

citoquinas) e enzimas de degradação da cartilagem articular (MMPs), daí a sua importante 

contribuição no processo fisiopatológico da OA. Estes mediadores inflamatórios, são 

encontrados em níveis elevados, no líquido sinovial de cavalos com sinovite. No entanto, é 

difícil determinar o papel específico da membrana sinovial no processo de OA, pelo facto dos 

condrócitos serem também uma fonte rica de mediadores e enzimas (Mcilwraith, 2002; 

Frisbie, 2006; Caron, 2011). 

A cápsula articular responde à inflamação, tornando-se progressivamente mais vascularizada 

e aumentando a sua espessura. À medida que os sinoviócitos libertam as citoquinas e 

mediadores inflamatórios, dá-se um aumento da inflamação na articulação. Com o trauma ou 

inflamação crónica, o revestimento sinovial articular torna-se hipertrofiado, as vilosidades 

tornam-se maiores e a subíntima torna-se fibrilhada. Quer a cápsula articular quer os tecidos 

moles que envolvem a articulação ficam lesados, sendo a reparação destes feita pelo tecido 

de conjugação, por vezes, com presença de fibrose. Tudo isto irá provocar restrição do 

movimento articular, acompanhado de dor. (Kidd et al., 2001). 

 

b. Papel dos condrócitos 

 

Na OA, o equilíbrio fisiológico existente entre os condrócitos, as citoquinas e os estímulos 

mecânicos, que mantêm o balanço entre a degradação e a renovação da matriz extracelular, é 

perdido, passando a haver uma predominância dos processos catabólicos (Caron, 2011) 

A diminuição do número de PGs e consequente aumento da fragilidade da rede por eles formada, 

contribui para a degradação do colagénio associada à fibrilação da superfície. Na cartilagem 

articular, a função dos proteoglicanos é maioritariamente a manutenção da rigidez compressiva, 

enquanto que as fibras de colagénio providenciam a força tênsil necessária de modo a manter a 

integridade da cartilagem (Brama et al, 2004; Caron, 2011). 

Os condrócitos respondem às agressões mecânicas, parando a produção de fatores anabólicos, 

libertando enzimas catabólicas como as MMPs, aumentando o grau de degradação da cartilagem 

articular que resulta da estimulação dos mecanismos inflamatórios (Haseeb & Haqqi, 2012). 
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A apoptose dos condrócitos, tem sido indicada como uma das principais alterações na OA em 

humanos e nos estudos experimentais em animais (Kim et al, 2003). Segundo Chen et al. (2001), 

lesões na cartilagem articular causadas pelo impacto mecânico, resultam na apoptose dos 

condrócitos, podendo-se aferir que em cavalos mais velhos, as agressões sofridas ao longo da 

sua vida poderão estar relacionadas com o elevado grau de apoptose dos condrócitos, da mesma 

forma que em cavalos jovens, o treino intenso poderá em parte estar associado à degradação dos 

condrócitos devido ao stresse mecânico aplicado. 

A degeneração da matriz extracelular e também os mediadores biológicos tais como o NO, as 

citoquinas ou as proteases produzidas pelos próprios condrócitos ou resultantes de outros 

condrócitos lesionados, poderão estar direta ou indiretamente relacionados com o despoletar da 

sua apoptose. Em alternativa, uma vez que os condrócitos são as únicas células presentes na 

matriz e tendo em conta que têm a capacidade de manter o conteúdo da matriz extracelular, a sua 

apoptose poderá resultar na degeneração da mesma (Kim et al, 2003).   

O NO é um importante mediador biológico na OA, daí a sua elevada produção por parte dos 

condrócitos em situações de doença articular. A utilização de inibidores seletivos do óxido nítrico 

sintase, reduziu de forma significativa a progressão da doença segundo um estudo experimental 

de Pelletier et al (1998, 2000). O aumento excessivo da produção de óxido nítrico endógeno 

acontece a par com a apoptose dos condrócitos (Kim et al, 2003). 

Outro processo fisiopatológico, amplamente estudado em humanos, está relacionado com a 

existência que condrócitos hipertróficos e a sua relação com o desencadear do processo de 

ossificação endoconcondral. Fisiologicamente estão localizados na placa de crescimento, no 

entanto, na OA podem contribuir para a degradação da cartilagem, atuando na mineralização e 

vascularização da matriz extracelular (Pesesse et al, 2014). O fenótipo hipertrófico inicia a sua 

manifestação nos condrócitos mais próximos da “tidemark”, exibindo um perfil semelhante ao 

observado nas placas de crescimento (Cox et al, 2012). 

 

c. Papel das enzimas MMPs 

 

As MMPs desempenham um papel importante no turnover e degradação da matriz extracelular 

(Brama et al, 2004). A degradação da matriz é facilitada pelas MMPs, cuja ação proteolítica é 

controlada pelos inibidores tecidulares das mesmas (TIMPs). Ambos coexistem num estado de 

equilíbrio dinâmico, com um ligeiro excesso de um em relação ao outro consoante as 

necessidades metabólicas da matriz, sabendo-se que na cartilagem saudável a quantidade de 

TIMPs está ligeiramente aumentada em relação as MMPs (Dean et al, 1989; Clutterbuck et al, 

2008). 
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Durante o desenvolvimento fetal, a atividade das MMPs é quinze vezes superior, o que apoia a 

necessidade de um rápido turnover celular associado com o crescimento a par da ossificação 

endocondral (Brama et al 2004) 

As MMPs são produzidas pelos sinoviócitos e pelos condrócitos e estão presentes em maior 

quantidade em situações de doença articular, estando relacionadas com o grau de lesões 

histológicas apresentadas (Caron, 2011). 

 

Há quatro tipos de MMPs produzidas pelos tecidos articulares (Okada, 2001): 

 Estromelisinas (MMP-3, MMP-10 e MMP-11): que degradam uma variada série de 

substratos; 

 

 Colagenases (MMP-1, MMP-8 e MMP-13): que dividem o colagénio intersticial de tripla 

hélice; 

 

 Gelatinases (MMP-2 e MMP-9): digerem o colagéneo do tipo II, IX, X, XI; 

 

 MMP do tipo membranário (MMP-14, MMP-15, MMP-16 e MMP-17). 

 

São libertadas na forma inativada, necessitando de clivagem proteolítica para a ativação. Essa 

clivagem é feita por enzimas como a tripsina, quimiotripsina, plasmina, catepsina ou até mesmo 

algumas MMPs (Mcllwraith, 2002; Caron, 2011). 

Na cartilagem saudável existem enzimas proteolíticas controladas por diversos mecanismos, 

sendo o mais importante os inibidores tecidulares das metaloproteinases-1 (TIMPs). Os TIMPs 

inibem as MMPs quando se ligam a elas, formando um complexo de inativação de 1:1. Na 

presença de um ratio maior de MMPs dá-se o desenvolvimento e progressão da taxa de 

degradação da cartilagem (Mcllwraith, 2002; Frisbie, 2006; Caron, 2011).  

As ADAM “disintegrin and metalloproteinase”, uma família enzimática cuja estrutura e função são 

semelhantes às MMPs, têm a capacidade de clivar o aggrecan numa região específica no domínio 

interglobular (entre G1 e G2), que resulta em fragmentos semelhantes aos encontrados no líquido 

sinovial em casos de OA. A sua regulação é feita pelo TIMP-1 (Caron, 2011). 

Existe um número muito extenso de MMPs cuja ação é relevante no desenvolvimento 

fisiopatológico da OA e as diferenças entre elas consistem essencialmente no local ou locais de 

produção, na potência da sua ação e no substrato da cartilagem articular ao qual se ligam. 

Algumas das suas características particulares estão expressas na seguinte tabela (Caron, 2011): 
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Tabela 1 - Enzimas Metaloproteinases que interferem com a degradação da matriz extracelular da cartilagem articular 

(adaptada do livro Diagnosis and Management of the Lameness in the Horse, 2011) 

 

A MMP-13 é mais potente na degradação do colagénio tipo II do que a MMP-1, atribuindo-lhe 

maior interesse dado o potencial patogénico na osteoartrite (Brama et al, 2004). 

 

d. Papel dos mediadores inflamatórios 

 

Ainda que a OA é seja maioritariamente considerada uma doença degenerativa da cartilagem 

articular, o envolvimento de todos os grupos celulares do sistema imunitário é claro. Fatores 

genéticos, metabólicos ou mecânicos, despoletam a ativação da resposta imunológica. As células 

T, as células B e os macrófagos infiltram os tecidos articulares, as citoquinas são libertadas por 

vários tipos celulares, o sistema complemento é ativado e os fatores de degradação articular tais 

como as metaloprotainases da matriz (MMPs) e as prostaglandinas E2 (PGE2) são também 

libertadas causando lesão na cartilagem articular (Haseeb & Haqqi 2012). 

Proteases MMP Substrato cartilagíneo  

Colagenases MMP-1 Colagénio tipo II e X; tipo II desnaturado; aggrecan; proteínas de 
ligação; 

MMP-8 Colagénio tipo II; aggrecan; proteínas de ligação; 

MMP-
13 

Colagénio tipo II, IV, IX e X; aggrecan; fibronectina; 

Estromelisinas MMP-3 Aggrecan; fibronectina; colagénio tipo II desnaturado; colagénio tipo 
IV, IX, X e XI; procolagénio; proteínas de ligação; decorina; elastina; 
laminina; 

MMP-
10 

Semalhante a MMP-3 

Gelatinases MMP-2 Colagénio tipo II desnaturado; colagénio tipo X e XI; elastina; 

MMP-9 Aggrecan; fibronectina; colagénio tipo IX e XI; elastina; 

MT-MMPs MMP-
14 

Aggrecan; colagénio tipo II; colagénio tipo II desnaturado; 
fibronectina; laminina 

Outras MMP-7 Aggrecan; 

MMP-
11 

Proteoglicanos; colagénio tipo II desnaturado; fibronectina; laminina; 

MMP-
12 

Elastina; 

MMP-
19 

Colagénio tipo II desnaturado; colagénio tipo IV; aggrecan; 
fibronectina; laminina. 
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1. Citoquinas 

 

As citoquinas participam no metabolismo articular, desempenhando funções pro-inflamatórias 

(catabólicas); anti-inflanmatórias ou anabólicas. Na OA a interleucina-1 (IL-1) e o fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α) têm um papel importante. Os recetores existentes nos condrócitos estão 

supra-estimulados e a sua ativação provoca graves alterações metabólicas (Westacott et al, 1994) 

A IL-1 participa na destruição da matriz extracelular e impede a sua correta renovação; provoca a 

degradação dos PGs e do colagénio tipo II, uma vez que induz a síntese de enzimas proteolíticas 

como as MMPs e ainda é capaz de inibir a síntese dos TIMP. A síntese de PGE2 e do NO é 

também estimulada pela IL-1. Tudo isto evidencia a importância da IL-1 na fisiopatologia da 

osteoartrite e também a necessidade de conhecer o seu metabolismo exato de modo a possibilitar 

a descoberta de terapêuticas cada vez mais eficientes (Caron, 2011). 

A IL-1 estimula ainda a produção de colagéneo tipo I e III pelos fibroblastos que contribuem para a 

fibrose da cápsula articular na inflamação crónica (Kidd et al., 2001). 

O TNF-α, assim como a IL-1, estimula a produção de enzimas proteolíticas e inibe a síntese de 

PGs e colagénio por parte dos condrócitos. A sua ação é mais fraca, no entanto, pensa-se que em 

conjunto com a IL-1, existe (há) potenciação da ação de ambas e ainda que o TNF-α poderá 

promover a síntese da IL-1 (Brennan et al, 1989; Richardson&Dodge, 2000). 

 

2. Óxido nítrico  

 

O NO é sintetizado pela ação das enzimas óxido nítrico sintases (NOS) que convertem a L-

arginina em NO e L-citrulina. Em articulações com OA, há um aumento da produção de alguns 

mediadores inflamatórios incluindo o NO, e ainda um aumento da produção das NOS, o que leva 

à inibição da síntese de proteoglicanos e colagénio e à ativação das MMP; funcionam como 

mediadores da apoptose dos condrócitos e ainda têm a capacidade de promover a resposta 

inflamatória por parte dos condrócitos (Abramson, 2008). 

Os sinoviócitos das articulações dos equinos têm aparentemente um baixo nível basal de NO que 

não é influenciado pelas LPS ou IL-1, enquanto que ao nível dos condrócitos há uma elevada 

síntese de NO quando estimulados pelas LPS ou IL-1 (Boom, 2005). 

Segundo Wiseman et al, 2003 há uma forte indicação do papel dos fatores físicos externos, como 

o exercício, na regulação da produção de NO pela articulação. 
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3. Prostaglandinas 

 

As PGE2 são os mediadores primordiais responsáveis pela dor articular e pela inflamação, através 

da sua ação vasodilatadora, do aumento da permeabilidade articular, da proliferação celular e 

ainda potenciam a sensibilidade dos nocioreceptores para outros mediadores. A membrana 

sinovial é a maior fonte PGE2 para o fluido sinovial (Mcllwraith, 2002; Caron, 2011). 

Para além do mais, foi comprovado o aumento da produção de PGE2 por parte dos condrócitos, 

em resposta à estimulação quer dos LPS quer das citoquinas como a IL-1 (Briston L. et al, 2009). 

Alterações de pH estimulam a produção de PGE2, assim como o stresse mecânico (May et al, 

1991; Gosset et al, 2006). 
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III. EXAME CLÍNICO 

 

O exame de claudicação exige do MV não só a capacidade de reconhecer visualmente alterações 

nos andamentos do cavalo, mas também o conhecimento e a prática na utilização de técnicas de 

diagnóstico específicas, de forma a identificar o local onde reside a causa da claudicação, assim 

como uma desenvolvida capacidade interpretativa face aos exames imagiológicos (Kaneps AJ, 

2004). 

 

 

A. Anamnese  

 

Uma boa anamnese é muito importante, especialmente em casos mais complicados, cujo 

diagnóstico é desafiante. A capacidade do MV de se relacionar com o proprietário ou com o 

tratador poderá ser fulcral, para tal é necessário utilizar uma linguagem simples e acessível, 

conhecer os termos técnicos utilizados pelos mesmos e ser capaz de filtrar toda a informação 

recolhida (Ross, 2011). 

Informações básicas como idade, sexo, raça e finalidade do cavalo são úteis, uma vez que 

permitem traçar um diagnóstico diferencial direcionado para o tipo de cavalo em causa, de acordo 

com a predisposição para determinadas patologias nos diferentes grupos etários, assim como a 

propensão para as desenvolver associada às várias modalidades desportivas (Ross, 2011). 

Questões específicas referentes à claudicação devem ser colocadas. É útil saber há quanto tempo 

a claudicação se tornou visível, se houve algum trauma associado, em que situações é 

exacerbada e se melhora com o trabalho. Alterações no maneio podem ser extremamente 

relevantes, daí a necessidade de obter informação acerca da ferração, alterações no plano de 

treino, alterações na dieta e ainda se é uma claudicação recorrente e se já foi realizado algum tipo 

de tratamento (Ross, 2011). 

 

B. Exame estático  

 

O exame estático deve ser iniciado com a observação do cavalo à distância, apreciando a sua 

postura, a conformação geral, a presença de assimetrias, quer por atrofia, quer por edemaciação 

e a sua atitude. A observação dos membros é feita no sentido distal-proximal de forma metódica e 

minuciosa. Em regiões onde há aumento de espessura/edema é importante avaliar a temperatura 

e a sensibilidade (Kaneps AJ, 2004). O pulso digital é palpado ao nível dos sesamóides proximais 
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e encontra-se aumentado quando há lesão ou inflamação na região distal do membro, ajudando 

ainda na sua localização (lateral/medial) (Kaneps AJ, 2004). 

A comparação com o membro contralateral assume um papel primordial no exame estático 

(Denoix, 1994). 

O veterinário deve palpar todas as estruturas anatómicas possíveis. A quartela é uma zona 

relativamente acessível, onde apenas são percetíveis graves efusões na articulação interfalângica 

proximal (Ross, 2011). 

Com o membro elevado deve ser efetuada a palpação dos ligamentos sesamoideus e dos 

tendões flexores, prestando especial atenção aos ramos lateral e medial do tendão flexor digital 

superficial. As superfícies dorsal lateral e medial da articulação interfalângica proximal devem ser 

palpadas (Stashak, 2002). Com as mãos assentes na parede do casco devem realizar-se 

movimentos de rotação das articulações interfalângicas, assim como movimentos laterais, de 

modo a verificar a integridade dos ligamentos colaterais (Stashak, 2002). 

 

C. Exame dinâmico 

 

A utilização de um padrão de classificação estandardizado para a claudicação é imperativo, no 

entanto existem algumas variantes de acordo com o país ou até mesmo com a experiencia 

profissional do MV (Stashak, 2002; Ross, 2011). 

O que se pretende no exame dinâmico é a observação do cavalo em diferentes pisos e diferentes 

trajetórias, de modo a definir o padrão da claudicação. O equino deverá ser visto de preferência 

sobre uma superfície dura a passo e a trote em linha reta e o MV deverá fazer a sua observação 

colocando-se no sentido da trajetória, no sentido contrário da trajetória e também lateralmente. De 

seguida o cavalo deverá ser colocado em círculos, cujo diâmetro varia entre os 10 e os 20 metros, 

em piso mole e se possível em piso duro desde que este não proporcione ao cavalo a sensação 

de instabilidade. Deverá ser visto em todos os andamentos e em ambas as direções (Stashak, 

2002; Ross, 2011). 

Tabela 2 - Graus de claudicação segunda a AAEP (Ann.Méd. Vet., 2006)- adaptada 

 Grau Descrição claudicação 

1 Muito ligeira: claudicação difícil de observar em quaisquer circunstânciase 
pouco consistente;  

2 Ligeira: difícil de observar a passo e trote em linha reta; consistente em 
determinadas circunstâncias; 

3 Claudicação moderada: visível no trote, em todas as circunstâncias 

4 Claudicação grave: com marcha assimétrica no trote 

5 Supressão do apoio: apoio mínimo em movimento e/ou repouso, eventual 
incapacidade de movimentação; decúbito 
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D. Manipulação do casco 

 

Este exame é efetuado por meio de uma pinça de cascos para verificar se existem zonas de 

sensibilidade durante os testes de pressão que lhe são aplicados. Normalmente não existe grande 

resposta de sensibilidade a este teste por parte dos cavalos, mas quando se verifica, deverá ser 

exercida uma pressão com a duração de 30 segundos sobre a região do casco que se mostrou 

sensível e o cavalo deverá sair de imediato a trote para verificar se houve alteração do padrão da 

claudicação (Kaneps AJ, 2004). 

 

 

E. Testes de flexão  

 

Os testes de flexão permitem concentrar pressão em determinada região anatómica do membro 

por um período de tempo, geralmente um minuto. Muitas são as variantes e consequentes 

respostas associadas, os falsos-positivos prevalecem sobre o falsos-negativos. Um estudo de 

Busschers (2001), determina que em cem cavalos aparentemente não claudicantes, sessenta 

respondem aos testes de flexão manifestando um ligeiro grau de claudicação. 

O exame deverá ser iniciado no membro não claudicante e deverá evoluir no sentido proximal, 

aplicando a mesma força em ambos os membros, daí a necessidade de ser o mesmo operador a 

executar todo o exame (Kaneps AJ, 2004). 

 
Figura 3 - Teste de flexão da extremidade distal do membro anterior direito. 
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F. Bloqueio anestésico peri-neurais e intra-articular 

 

O diagnóstico com base na anestesia regional é ainda hoje uma ferramenta importante que ajuda 

a localizar a origem da dor. Para a sua utilização é necessário ter em conta vários fatores de 

modo a possibilitar a recolha do máximo de informação possível: é necessário um profundo 

conhecimento anatómico, não esquecendo as diferenças individuais existentes; uma capacidade 

técnica básica; experiência clínica não só referente à interpretação dos resultados mas também 

na escolha do percurso a seguir. Tem também a vantagem de ser um meio de diagnóstico barato 

cujo resultado é observado num curto espaço de tempo, que varia entre os cinco e os trinta 

minutos, dependo do bloqueio em questão (Bassage&Ross, 2011). 

Os fármacos mais utilizados são a lidocaína e a mepivacaína a 2%, e quando comparados, a 

última apresenta algumas vantagens uma vez que é menos irritante face aos tecidos envolventes 

e o seu efeito é mais prolongado (90-180 minutos, comparando com os 20-30 minutos da 

lidocaína). O bloqueio resulta da inibição dos canais de sódio que impossibilitam a passagem do 

impulso nervoso (Kaneps AJ, 2004). 

Quando se suspeita que a origem da claudicação é articular, podemos realizar um bloqueio intra-

articular que requer uma assepsia rigorosa, sendo necessário a utilização de luvas esterilizadas, 

tricotomia, a abertura dum frasco fechado de anestésico (mepivacaína) e a desinfeção meticulosa 

da região. Tem de ter sempre em conta que os bloqueios intra-articulares muitas das vezes 

podem não ser eficazes quando a lesão está localizada no osso subcondral (Mcilwraith, 2002) 

 

G. Análise do líquido sinovial 

 

O LS tem a capacidade de refletir alterações infeciosas, imunológicas e inflamatórias associadas a 

patologias articulares no cavalo, alterando a sua composição e aparência. A sua composição é 

semelhante à do plasma, variando quantitativamente (Basil et al, 2012). 

Uma análise comum do LS não permitirá efetuar um diagnóstico específico, no entanto permite 

avaliar o grau de sinovite e as alterações metabólicas presentes na articulação. É essencial na 

diferenciação entre uma sinovite sética ou assética (Steel, 2008) 

Na avaliação do líquido sinovial devem ser observados os seguintes parâmetros (Mcilwraith, 2002; 

Caron, 2011): 

 Aparência macroscópica (cor, transparência); 

 Volume; 

 Conteúdo proteico; 

 Teste de coagulação da mucina; 
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 Viscosidade; 

 Citologia; 

 Enzimas; 

No exame visual deve-se ter em conta a cor e transparência do líquido (em condições normais 

deverá ser translúcido amarelo pálido e de viscosidade elevada) e tem de se ter em consideração 

que ao realizar a artrocentese poderá ocorrer perfuração de um vaso de pequeno calibre e 

consequente contaminação da amostra com sangue. O LS não coagula devido à sua composição 

pobre em fibrinogénio e outros fatores de coagulação (tais como protrombina, factor V, factor VII e 

tromboplastina), exceto em casos de sinovite onde poderá ocorrer formação de coágulo sendo o 

tamanho deste proporcional ao grau de inflamação (McIlwraith, 2002; Steel, 2008).  

O AH é um componente importante da cartilagem articular, que desempenha um papel 

fundamental na formação de PGs. A viscosidade está diretamente relacionada com a quantidade 

e grau de polimerização do AH presente e pode ser avaliada subjetivamente através do fio 

formado ao colocar uma gota de líquido entre os dedos. Em situações normais o fio produzido 

deverá ter entre os 2,5 cm e os 5 cm, o que não acontece no LS das articulações com OA uma 

vez que a viscosidade está diminuída, especialmente se existir sinovite ativa, sendo o AH 

despolimerizado devido à ação enzimática. Existe ainda o teste de coagulação da mucina que 

fornece informação acerca da concentração AH e o seu grau de polimerização, no entanto estas 

avaliações clínicas não são de rotina dada a sua variabilidade (Steel, 2008; Caron, 2011). 

O volume de LS está aumentado na generalidade das sinovites e diminuído no caso de 

inflamação crónica articular (McIlwraith et al., 2001). A concentração de proteínas totais (PT) no 

LS pode ser medida com um refratómetro ou com testes bioquímicos e o valor de referência em 

equinos normais é de 1.81 ± 0.26 g/dL (McIlwraith, 2002). Ainda assim, é importante ter em conta 

que a concentração de PT varia entre articulações e tende a ser consideravelmente mais elevada 

em articulações maiores e mais proximais, pelo que se pode considerar um intervalo de valores 

mais abrangente para a PT, de 0.8-2.5 g/dL (Caron, 2011). A inflamação articular aumenta a 

concentração de PT, pois existe perda de proteína dos vasos inflamados para o LS (Steel, 2008). 

O aumento do número de células e concentração de proteína não são relevantes o suficiente no 

caso de OA (Steel, 2008; Caron, 2011). 
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H. Meios complementares de diagnóstico imagiológicos 

 

a. Radiologia 

 

Apesar de todo o desenvolvimento tecnológico direcionado para os meios de diagnóstico 

complementares por imagem, a radiologia ainda desempenha um papel extremamente relevante 

na avaliação do cavalo de desporto claudicante. É relativamente barato, seguro e permite obter 

informações importantes acerca das articulações (Dyson, 2011). 

O exame radiográfico permite a avaliação das diferentes estruturas da articulação com o recurso a 

diferentes planos. Para além disso, permite efetuar radiografias de stress, as quais possibilitam 

avaliar a estabilidade articular e identificar diminuições de espessura da cartilagem. A utilização de 

radiografias de contraste tem caído em desuso devido ao aparecimento da ecografia (Denoix, 

1998). A radiologia computorizada trouxe melhorias no que respeita à diferenciação de tecidos 

moles, uma vez que esta permite manipular as imagens obtidas de modo a facilitar a deteção de 

alterações patológicas (Roberts, et al, 2001). 

As alterações radiográficas iniciais características da OA são: a diminuição do espaço articular; 

esclerose do osso subcondral e em certos casos a formação de osteófitos. No decorrer do tempo 

há lise da trama trabecular do osso subcondral (mais frequente nas articulações pouco móveis 

como a interfalângica proximal), fragmentação osteocondral, podendo mesmo ocorrer o fenómeno 

de anquilose quando a remodelação óssea é extrema (Caron, 2011; Dyson, 2011). 

A correlação existente entre as alterações radiográficas e o grau de claudicação, nem sempre é o 

esperado, sendo ainda difícil elaborar um prognóstico apenas baseado em dados radiográficos 

(Dyson, 2011). 

 

No diagnóstico precoce de OA da articulação interfalângica proximal é possível observar 

pequenos osteófitos na face dorsoproximal da 2ª falange. Com a progressão da doença há 

diminuição do espaço articular, esclerose do osso subcondral e aumento do número de osteófitos 

nas margens articulares, com tendência a sofrer agravamento ao longo do tempo, acabando por 

originar extensas neoformações ósseas que culminam numa anquilose articular (Burtler et al, 

2000). 

 

b. Ecografia 

 

A ecografia é um meio de diagnóstico não invasivo que permite obter boas informações estruturais 

acerca dos tecidos moles. É mais sensível no diagnóstico precoce de alterações articulares 
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características de OA e ainda facilita a obtenção de fluido articular para análise ou a administração 

de fármacos na cavidade articular para fins de diagnóstico ou terapêuticos (Reef, Whittier & Allam, 

2004) 

O exame ecográfico articular deve ser realizado em casos de distensão articular, edema local, dor 

na manipulação, resposta positiva face aos bloqueios anestésicos intra-articulares ou peri-neurais 

e em casos onde são observáveis alterações articulares no exame radiográfico ou na cintigrafia 

(Denoix, 2011). 

A articulação é delimitada por uma fina membrana sinovial geralmente difícil de observar, 

circundada por uma linha ecogénica mais espessa que representa a cápsula articular. O líquido 

sinovial é anecogénico, e as vilosidades sinoviais aparecem movendo-se de forma dinâmica para 

o seu interior no entanto a sua observação é extremamente difícil de ser feita. A grande maioria 

dos ligamentos colaterais são observados ecograficamente. No entanto é exigida um 

conhecimento anatómico avançado que permitia saber qual a sua origem e local de inserção. A 

sua ecogenecidade é homogénea devido ao elevado número de fibras alinhadas paralelamente 

(Reef, Whittier & Allam, 2004). 

 

c. Ressonância Magnética 

 

A ressonância magnética (RM) é um meio de diagnóstico imagiológico não invasivo e com grande 

potencial de diagnóstico, por usar as propriedades magnéticas dos tecidos para obter imagens 

anatómicas de elevada resolução e detalhe em qualquer plano e com boa resolução espacial e 

contraste. Por este motivo é considerado o exame de eleição na avaliação dos tecidos moles, 

cartilagens e cápsulas articulares, sinóvia e osso (Mair & Kinns, 2005).  

A RM veio assim revolucionar a pesquisa clínica da OA, pois tornou possível a visualização direta 

de todos os tecidos articulares, desde a cartilagem, osso e ligamentos à sinóvia, desempenhando 

então um papel fulcral, uma vez que a OA é uma doença de etiologia multifatorial e cujo 

envolvimento de todas estas estruturas está comprovado (Eckstein & Wirth, 2011).  

A avaliação da morfologia e espessura da cartilagem articular na OA assume um papel 

importante, pois a perda de cartilagem é um fator constante na progressão da doença (Murry & 

Dyson, 2011). Foi demonstrado que a avaliação do volume da cartilagem articular através da RM 

é sensível e fidedigno (Cicuttini, Forbes, Asbeutah, Morris & Stuckey, 2000; Jones, Ding, Scott, 

Glisson. & Cicuttini, 2004). As despesas relacionadas com o equipamento, a baixa acessibilidade 

à prática veterinária, os riscos e os custos da anestesia que lhe está implícito, são as principais 

limitações deste meio de diagnóstico. No entanto, existem mais recentemente aparelhos de 

ressonância magnética de menor intensidade, que permitem realizar este exame com o cavalo em 
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estação sem necessitar de anestesia. Estes aparelhos têm contribuído para a incrementação da 

RM no diagnóstico de lesões ortopédicas em cavalos (Mair & Kinns, 2005; Powell & Bathe, 2008). 

 

d. Tomografia Computorizada  

 

Trata-se de um meio de diagnóstico por imagem avançado, que não se encontra à disposição de 

todos os médicos veterinários, sendo necessário existir uma suspeita da localização da 

claudicação, uma vez que obviamente não será possível examinar o cavalo por completo 

(Puchalski, 2011). 

A tomografia computorizada (TC) é obtida por um meio de um feixe de raios-x que atravessa a 

área anatómica a ser examinada, seguindo-se a quantificação dos mesmos por uma série de 

detetores (André et al., 1996; Tucker et al., 2001). É possível visualizar tecido ósseo e tecidos 

moles, evitando a sobreposição de estruturas, pois os cortes seccionais permitem uma 

reconstrução tri-dimensional da imagem (Tomlinson, Redding, Berry & Smallwood, 2003).  

Esta técnica depende das propriedades de atenuação dos raios-x no paciente e nas diferenças na 

densidade relativa dos tecidos, para distinguir as estruturas e as potenciais lesões (Bushberg, 

Seibert, Leidholt & Boone, 2002; Puchalski, 2011). 

 

e. Cintigrafia nuclear 

 

A cintigrafia nuclear permite obter informação acerca do metabolismo fisiológico da articulação 

enquanto que a radiografia permite a deteção de alterações anatómicas estruturais; desta forma é 

fácil compreender a sua elevada sensibilidade face à radiografia, tendo no entanto uma 

especificidade bastante reduzida uma vez que a grande maioria das alterações patológicas 

articulares (osteoartrite, fratura, osteíte,...) provocam o aumento da atividade óssea (Ross&Stacy, 

2011; Caron, 2011). 

A cintigrafia nuclear aplicada ao sistema musculoesquelético baseia-se na deteção de moléculas 

de polifosfato que são inicialmente marcadas com um radio-isótopo, geralmente o tecnécio, e que 

se ligam aos cristais de hidroxiapatite cujo aumento está relacionado com a atividade 

osteoblástica, com a atividade metabólica óssea e ainda com a circulação sanguínea. Tendo em 

conta que as alterações funcionais precedem as estruturais, a cintigrafia nuclear permite fazer um 

diagnóstico precoce (Artcher et al, 2007). 

As variáveis que provocam a diminuição da sensibilidade da cintigrafia nuclear são (Ross&Stacy, 

2011): 

 Intervalo de tempo entre a administração do fármaco radioativo e a obtenção da imagem 

incorreto; 
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 Posicionamento do paciente e do aparelho incorreto; 

 Movimento; 

 Sistema imunitário; 

 Intervalo de tempo entre o início da lesão e a realização do exame; 

 Temperatura ambiente e perfusão periférica; 

 Elevada exposição à radiação experienciada pelo paciente no passado; 

 

 

Tabela 3 - Alterações características de OA observáveis nos diversos meios de diagnóstico por imagem 

Exame 

Imagiológico 

Alterações encontradas relacionadas com osteoartrite 

Rx Ostéofitos peri-articulares (importante distinguir de entesiófitos);  

Diminuição do espaço articular;  

Esclerose do osso subcondral e perda do padrão trabecular;  

Proliferação do periósteo;  

Pequenas áreas de radiolucência no osso subcondral;  

Quistos subcondrais (não são muito comuns como sequela de OA);  

Distensão da cápsula articular;  

Tumefação peri-articular dos tecidos moles.  

Ecografia Efusão articular; 

Espessamento dos tecidos sinoviais e capsulares;  

Irregularidades a nível da cartilagem articular e osso subcondral;  

Fragmentos articulares/osteocondrais (permite avaliar a localização 

exacta intra- ou extra-articular);  

Lesões a nível dos ligamentos intra-articulares e peri-articulares; 

Osteófitos e entesiófitos peri-articulares.  

RM Alterações da cartilagem articular;  

Alterações na quantidade e natureza do líquido sinovial;  

Osteófitos;  

Alterações a nível do osso subcondral;  

TC Esclerose do osso subcondral induzida pelo stresse;  

Quistos no osso subcondral;  
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Alterações nos contornos ósseos;  

Diagnóstico de fracturas intra-articulares não diagnosticadas pelo Rx.  

Artroscopia Capsulite;  

Sinovite vilonodular;  

Fibrilhação da cartilagem articular;  

Lesões a nível dos ligamentos da articulação;  

Visualização do osso subcondral quando este se encontra exposto.  

 

 

I. Artroscopia 

 

A realização da artroscopia na articulação interfalangica proximal é limitada, não sendo possível 

visualizar a cavidade articular na sua totalidade. É importante conhecer a anatomia e a orientação 

das estruturas de modo a evitar danificar os tecidos. É crucial escolher a porta de acesso de 

acordo com a região que se pretende visualizar ou tratar (Radcliffe et al, 2002). 

 

 

J. Biomarcadores moleculares 

 

A análise dos níveis moleculares de produtos resultantes do turnover celular quer em cartilagem e 

osso saudável como lesado, aos quais se dá o nome de biomarcadores, permite alcançar um 

diagnóstico gradativamente precoce, assim como uma melhor compreensão da fisiopatologia da 

osteoartrite (Frisbie, 2011). 

Os biomarcadores podem ser usados para fazer o diagnóstico diferencial entre articulações 

afetadas e não afetadas, distinguir o grau de degradação da cartilagem articular e monitorizar a 

resposta do paciente face à terapêutica (McIlwraith CW, 2005). 

Uma vez que as alterações radiográficas apenas são observáveis em estádios mais evoluídos da 

OA e tendo em conta a sua baixa correlação com os sinais clínicos, surgiu a necessidade de 

explorar os marcadores biológicos. É fundamental conhecer ou detetar os valores encontrados em 

articulações saudáveis e saber de que forma os fatores ambientais e a realização de 

determinadas intervenções tais com o exercício e as artrocenteses, influenciam os seus níveis 

(Trotter and McIlwraith, 1996; Kidd et al, 2001; Boom et al, 2005). 

Nos animais jovens em geral, os biomarcadores ósseos apresentam em média, concentrações 

séricas mais altas devido à elevada taxa de renovação óssea existente durante o crescimento, 
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podendo afirmar-se que há uma elevada dependência na obtenção de resultados, relacionada 

com a idade do animal. (Rosal & Capen, 1997) 

A taxa de renovação óssea em cavalos pode ser avaliada pela determinação na urina, soro ou 

plasma, das concentrações de marcadores bioquímicos específicos, através de métodos 

minimamente invasivos (Billinghurst et al., 2004). 

É possível fazer a distinção de dois grandes grupos de biomarcadores, os diretos e os indiretos e 

ainda diferenciar os biomarcadores envolvidos em processos anabólicos ou catabólicos. Os 

marcadores moleculares diretos identificam um processo molecular conhecido, relacionado com 

um determinado tecido específico, já os indiretos (citoquinas; fatores de crescimento; MMPs) 

identificam alterações generalistas para as quais contribuem vários processos moleculares e 

diferentes tecidos (Frisbie, 2010). 

 

Os biomarcadores moleculares melhor estudados, que manifestam alterações metabólicas da 

cartilagem articular com OA são: propeptido carboxiiterminal do colagéneo tipo II (CP II) e o 

sulfato de condroitina, relacionados com processos anabólicos; a degradação do colagéneo tipo II 

com biomarcadores, o sulfato de queratina e as COMP aparecem a par dos processos catabólicos 

(Lepage et al., 2001). 

 

É manifestamente importante considerar os fatores que influenciam os níveis de biomarcadores, 

quer a nível individual quer a nível coletivo, sendo extremamente relevante as características 

fisipatológicas de cada um. A clearance renal e hepática, o ritmo circadiano, o peristaltismo 

intestinal, o exercício, a idade, o sexo, a administração farmacológica, anestesias e procedimentos 

cirúrgicos e ainda o método utilizado para a recolha da amostra e o seu armazenamento têm um 

papel fulcral (Frisbie, 2011). 
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Figura 4 - A. Vista LM da articulação IFP anatomia; B. Vista LM da articulação IFP no RX. (Butler et al, Clinical 

Radilogy of the Horse, 2000- Adaptada) 

IV. IMAGEM RADIOGRÁFICA DA ARTICULAÇÃO 

INTERFALÂNGICA PROXIMAL  

 

A eficiência do diagnóstico de patologias do aparelho musculo-esquelético no cavalo aumentou 

consideravelmente após a descoberta da radiografia. É possível extrair uma variedade enorme de 

informação quando observamos uma imagem radiográfica no entanto é de extrema importância 

conhecer o padrão de normalidade e as possíveis variabilidades fisiológicas de cada individuo de 

modo a obter um diagnóstico assertivo. Um conhecimento profundo de qual ou quais as técnicas 

radiográficas mais adequadas (por exemplo o posicionamento do paciente) a determinadas 

patologias eventualmente suspeitas poderá ser uma mais-valia (Butler, JA, Colles, SM, Dyson, SJ, 

Kold, SE & Poulos PW, 2008). 

 

A. Estrutura anatómica e variações fisiológicas individuais 

 

Segundo Butler et al, 2008, aquando da observação da imagem radiográfica da quartela de um 

cavalo adulto é possível identificar uma zona central relativamente desprovida da trama trabecular 

que representa a medula, mais evidente na projeção dorso-palmar/plantar (DP) onde é também 

permitido observar duas linhas escleróticas no sentido proximal distal, medial e lateralmente 

A B 
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Figura 5 - A. Vista DP da articulação IFP anatomia; B. Vista DP da articulação IFP no RX. (Butler et al, Clinical 

Radilogy of the Horse, 2000- Adaptada) 

correspondentes ao local de inserção dos ligamentos sesamoideus oblíquos. Os forâmen de 

nutrição podem ser identificados, sendo preciso algum cuidado em termos de diagnóstico (Butler 

et al, 2008).  

Na projeção lateromedial (LM), existe uma pequena irregularidade no aspeto palmar da primeira 

falânge que identifica a área de inserção dos ligamentos sesamoideus oblíquos, mais evidente 

nas projeções oblíquas e em cavalos mais velhos. A presença de entesiófitos poderá estar 

relacionada com uma eventual lesão nos tecidos moles (Butler et al, 2008). 

A presença de pequenos osteófitos é frequente na região dorso-proximal da segunda falânge. 

Uma vez que se trata de uma articulação de baixa mobilidade pequenas alterações estruturais 

podem não ter manifestação clínica significativa no entanto não podem ser diferenciadas de 

estádios iniciais de osteoartrite (Butler et al, 2008). 

Um incorreto de diagnóstico de subluxação pode ocorrer em cavalos cujas quartelas são muito 

direitas ou em RX obtidos com o membro em suspensão. A depressão entre os côndilos no 

aspeto palmar distal da primeira falange pode proporcionar uma imagem passível de se confundir 

com lesão (Butler et al, 2008). 

É crucial estar alerta para os locais de inserção dos tendões, ligamentos e cápsula articular que 

modo a avaliar a importância de neoformações ósseas nestes locais. 

 

A B 
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B. Alterações patológicas 
 

a. Subluxação da articulação interfalângica proximal 

 

Mais comum nos membros posteriores, poderá ser unilateral ou bilateral e é mais frequentes em 

cavalos jovens (<5anos) (Butler et al, 2008). 

Na projeção LM há um deslocamento dorsal da região distal da P1, em cavalos mais velhos 

eventualmente poderá ser secundária a uma lesão nos ligamentos sesamoideus retos ou nos 

ligamentos palmares da articulação IFP, havendo formação de entesiófitos nos seus locais de 

inserção (Butler et al, 2008). 

 

b. Quistos subcondrais 

 

Geralmente são encontrados próximos da articulação IFP individualmente, quando são múltiplos 

poderão estar associados a doença articular degenerativa crónica pretendendo um mau 

prognóstico (Butler et al, 2008). 

 

c. Doença articular degenerativa crónica 

 

Na fase inicial é possível observar pequenos osteófitos na região dorsal proximal da P2, assim 

como a presença de irregularidades nas superfícies articulares, cuja avaliação poderá ser 

facilitada com uma projeção com o membro fletido (Butler et al, 2008).  

Quando há evolução é possível observar a diminuição do espaço articular, esclerose do osso 

subcondral e maior número de osteófitos nas margens articulares, mais facilmente avaliados com 

uma projeção dorsopalmar. Ao longo do tempo surgem extensas neoformações ósseas que 

culminam numa anquilose articular (Butler et al, 2008). 

 

d. Neoformação óssea  

 

Podem ser secundárias a doença articular degenerativa crónica, fraturas sagitais da P1 ou P2, 

trauma, entesiófitos, infeção localizada e osteopatia hipertrófica (Butler et al, 2008). 

 

e. Fratura 

Fraturas da P1 e P2 são relativamente frequentes (Butler et al, 2008).  
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V. TRATAMENTO 

 

A. Sintomático  

 

A administração de agentes farmacológicos tem como objetivo proporcionar ao organismo a ajuda 

necessária de modo a acelerar o processo regenerativo e a retoma funcional da área lesionada, 

uma vez que não existe qualquer fármaco capaz de, por si só, restabelecer totalmente um tecido 

lesado (Moore, RM & Walesby HA, 2004). 

A inflamação é um denominador comum na grande maioria das lesões musculosqueléticas no 

cavalo de desporto, cujas células mediadoras e os processos bioquímicos contribuem para a 

destruição tecidular. É importante atuar no sentido de suspender o avanço da destruição dos 

tecidos, aliviar a dor e restaurar as funções fisiológicas respetivas (Moore, RM & Walesby HA, 

2004) 

 

 

a. AINES 

 

Todos os anti-inflamatórios não esteróides (AINEs), em graus variados, têm a capacidade de 

aliviar a dor do sistema músculo-esquelético associada a claudicação, inflamação e/ou contraturas 

musculares. A fenilbutazona na dose de 2,2 mg/kg p.v., é ainda hoje o mais utilizado no 

tratamento de doenças articulares em cavalos, no entanto o flunixin meglumine e o firocoxib são 

também opções viáveis (Fortier, 2005; Sanchez et al 2014).  

A principal ação dos AINEs é a inibição da ciclooxigenase (COX), a primeira de uma série de 

enzimas responsáveis pela conversão do ácido araquidónico em prostanglandinas. Há dois 

grandes grupos de COX, a 1 e a 2. A COX1 é responsável pela manutenção da homeostasia 

gastro-intestinal e renal resultante da sua contribuição para a produção de PGE2 em quantidades 

mais baixas, sendo pouco importante o seu papel no desencadear da cascata inflamatória. À 

COX2 é-lhe atribuído o aumento dos níveis de prostaglandinas nas situações inflamatórias 

(McIlwraith, 2011). 

A associação entre dois AINEs distintos é amplamente analisada, várias combinações são 

realizadas e estudadas cujo objetivo comum assenta na definição do grau de segurança respetivo. 

Muitos atletas mantêm a sua vida desportiva apoiados na administração contínua de um AINEs, 

daí a necessidade de garantir que aquando da administração de um segundo AINEs em situações 

agudas, os efeitos secundários resultantes permanecem abaixo do limiar de segurança (Kivett, 

Taintor & Wright, 2013) 
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Recentemente a administração tópica de diclofenac (1%) tem sido alvo de estudo no sentido de 

avaliar a sua ação no tratamento da OA em equinos, havendo fortes indicadores que apontam não 

só os seus efeitos modificadores de doença como a capacidade de melhorar os sinais clínicos. É 

de realçar que os efeitos adversos resultantes da administração de AINEs estão diminuídos uma 

vez que a sua formulação confere uma absorção local sem atingir níveis sistémicos (Frisbie, 

McIlwraith, Kawcak, Werpy & Pearce, 2009). 

 

b. Corticosteróides intra-articulares 

 

O uso de corticosteróides administrados por via intra-articular (IA) quando estas apresentam 

algum grau de osteoartrite, é alvo de vários estudos uma vez que são apontados inúmeros dados 

benéficos assim como vários efeitos nefastos associados à sua utilização. 

Os corticosteróides são os agentes anti-inflamatórios mais potentes utilizados no tratamento da 

OA. Inibem vários processos inflamatórios como a produção de PGE2; dilatação capilar; 

marginação, migração e acumulação de células inflamatórias; libertação de enzimas, citoquinas e 

outros mediadores inflamatórios. Uma vez que inibem o metabolismo do ácido araquidónico são 

responsáveis por uma redução rápida e efetiva da dor (Mcllwraith, 2011). 

Os fatores que incentivam a controvérsia na classificação da utilização de corticosteroides, estão 

relacionados com o uso excessivo da articulação dolorosa e consequente aceleração do processo 

degenerativo. Foi demonstrado que têm um efeito negativo sobre o metabolismo dos condrócitos, 

inibindo a síntese de PGs consequentemente alterando a estrutura das redes de colagénio. No 

entanto, existem outros estudos que indicam que quando utilizados em doses mais baixas, 

têm propriedades condroprotetoras, sendo capazes de inibir processos de degeneração da 

cartilagem, através da inibição de metaloproteinases e citoquinas (Mcllwraith, 2011). 

 

c. Ácido hialorónico 

 

O AH endógeno é um constituinte da matriz cartilagínea articular extremamente relevante. É um 

importante GAG, não sulfatado, secretado para o LS, onde exibe propriedades viscoelásticas e 

atua como um lubrificante responsável pela absorção de choque entre as superfícies articulares. 

Estas propriedades dependem da concentração e do grau de polimerização da molécula, estando 

a sua produção a cargo dos fibroblastos sinoviais (sinoviócitos tipo B) e dos condrócitos. 

(Williams, 2007). 

Na articulação osteoartrítica, a concentração e peso molecular do AH estão diminuídas, limitando 

a capacidade do mesmo na manutenção da biomecânica articular normal, essencialmente 
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relacionada com a sua rigidez compressiva, associada à integridade dos PGs presentes na matriz 

(Watterson & Esdaile, 2000; Strauss, Hart, Miller, Altman & Rosen, 2009). 

Segundo Mcllwraith (2011), uma terapêutica combinada com costicósteróides apresenta 

benefícios para o paciente, sendo comumente utilizada. Quando administrado isoladamente, o AH 

tem uma eficácia limitada baseada na sua resposta clínica de tempo reduzido. 

Hoje em dia, é comum a administração parental de AH para o tratamento de OA e os resultados 

de um estudo experimental foram satisfatórios ao demonstrar melhoria na claudicação, diminuição 

dos níveis de PGE2, PT e infiltração celular no LS (Kawcak et al.,1997; McIlwraith, 2011). 

 

d. Glicosaminoglicanos polissulfatados 

 

Os glicosaminoglicanos polisulfatados (GAGPs) são uma classe de moléculas recentemente 

definida pela Liga Internacional contra o Reumatismo (ILAR – International League against 

Rheumatism) como fármacos modificadores da doença osteoartrítica (DMOADs -Disease-

modifying osteoarthritic drugs). Alteram a progressão da OA, sustentando ou promovendo a 

atividade metabólica dos condrócitos e inibindo os efeitos prejudiciais das citoquinas e das 

prostaglandinas na cartilagem articular, havendo a possibilidade de lhes ser atribuído um efeito 

anti-inflamatório (Goodrich & Nixon, 2006). 

Podem ser utilizadas duas vias de administração: intra-articular (apresenta risco de infeção mais 

elevado quando comparada com as administração intra-articular de corticosteroides); intra-

muscular, a mais utilizada, geralmente seguindo um protocolo de 7 administrações numa dose de 

500 mg com intervalo de 4 dias (Mcilwraith, 2010). 

 

e. Pentosan polissulfatado  

 

O Pentosan de polisulfato (PSP) é considerado uma DMOAD que tem efeito condroprotetor 

semelhante aos GAGPs, promovendo as atividades anabólicas dos condrócitos e sinoviócitos, e 

inibindo algumas enzimas de degradação (McIlwraith, 2011). 

Segundo McIlwraith (2011), foram encontrados resultados satisfatórios usando o PSP numa dose 

de 3mg/Kg de peso vivo, uma vez por semana durante 4 semanas, mas apesar de ter existido 

uma melhoria notória no grau de claudicação, PT no LS, entre outros, os resultados não foram 

estatisticamente significativos. 
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f. Suplementação articular oral 

 

Há uma necessidade evidente de prevenir o surgimento de OA, os primeiros passos surgem num 

estilo de vida saudável, manutenção do peso adequado e uma alimentação que forneça os 

nutrientes necessários. O termo “nutracêutico” combina as palavras “nutriente” e “farmacêutico”, 

que deverá proporcionar ao paciente benefícios para a sua saúde, atuando quer no sentido 

preventivo como terapêutico pretendo ser isento de efeitos adversos (Henrotin et al, 2010) 

Hoje em dia há uma vasta variedade de produtos disponíveis contendo concentrações diferentes 

de glucosamina, sulfato de condroitina, manganês, vitamina C, metilsulfonilmetano (MSM), óleos 

de peixe, entre outros. A comparação objetiva das quantidades relativa dos diferentes 

constituintes entre produtos é extremamente difícil de fazer dada a falta de padronização de 

rotulagem dos mesmos (Pagan, 2011). 

A maioria dos suplementos articulares orais incluem glucosamina e/ou sulfato de condroítina, 

possuem efeitos anti-inflamatórios e efeitos de modificação da patologia (“disease-modifying 

effects”), são utilizados com o objetivo de manter ou restaurar a homeostasia do ambiente articular 

assim como aliviar a dor associada. De modo geral previnem ou atrasam o processo degenerativo 

da cartilagem articular reduzindo o grau de degradação (inibem as enzimas degradativas e os 

mediadores intermediários), estimulando a síntese cartilagínea e limitando o grau de inflamação 

(Dechant & Baxter, 2007) 

 

g. Ácido tiludrónico (Tildren) 

 

O ácido tiludrónico é uma substância ativa que integra a classe dos bisfosfonatos, são fármacos 

inibidores da reabsorção óssea atuando sobre os osteoclastos (Russel, 2007).  

O ácido tiludrónico ajuda a regular a remodelação óssea nas situações em que ocorre excessiva 

reabsorção. É indicado no tratamento da síndrome navicular e de osteoartrose ao nível das 

articulações inter-társica distal e tarso-metatársica (Gray et al 2002). 

Ao contrário dos AINEs e corticosteróides que essencialmente tratam a dor e a inflamação, o 

tiludronato atua especificamente no tecido ósseo, tornando possível acelerar o processo de 

regeneração do osso subcondral (Denoix, 2009). 
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B. Novas Terapias 

 

a. Inibidores da metaloprotaínases 

 

Os inibidores das MMPs são capazes se limitar o processo catabólico associado à OA, impedido a 

progressão da doença. Em cavalos permanece uma área sob avaliação, ainda não tendo sido 

realizados estudos in vivo que comprovem a sua eficácia (McIlwraith, 2011) 

Os inibidores de MMPs incluem os de base peptídica (ácidos hidroxâmicos – compostos 

semelhantes a amidas) e os de base não peptídica (tetraciclinas quimicamente modificadas como 

a doxiciclina e inibidores naturais como os ácidos gordos ómega-3 e óleos de peixe, referenciados 

anteriormente nos suplementos articulares orais) (Adams & Horton, 1998; McIlwraith, 2011). 

 

b. Inibidores da IL-1 

 

Com anteriormente referido, a IL-1 ocupa o seu lugar no topo da cascata inflamatória que culmina 

na degradação da cartilagem articular no processo de OA (Caron, 2011).  

De acordo com Frisbie (2005) podem ser diferenciadas duas formas de inibição da IL-1, utilizando 

um antagonista natural (IL-1ra) ou desenvolvendo recetores solúveis de IL-1. Desta forma nem a 

ligação da IL-1ra a um recetor celular, nem a formação de um complexo de recetor solúvel e IL-1, 

produzem uma resposta biológica celular.  

Apesar dos efeitos benéficos da IL-1ra demonstrados cientificamente, a contínua transferência 

genética necessita de um vetor com características bioquímicas mais adequadas, tópico que 

permanece em estudo (Frisbie, 2005). 

c. Células mesenquimatosas 

 

As células estaminais mesenquimais (CMs), podem ter a sua origem na medula óssea, osso, 

músculo, cartilagem ou tecido adiposo, todas elas com a característica comum de possuírem o 

potencial de se diferenciar em vários tipos de tecido assim como uma capacidade de renovação e 

longevidade substancial. Quando aplicadas, permitem aos tecidos regenerar evitando a produção 

de tecido de cicatrização geralmente associado (Winter et al., 2003; Frisbie, 2007; Choy, Noh, 

Lim, Lee & Kim, 2008; Milijkovic, Cooper & Marra, 2008). 

É percetível o seu interesse em casos de OA, onde há destruição da cartilagem articular, que 

como já foi referido, é uma estrutura limitada devido à falta de vascularização e baixa densidade 

celular (Kisiday, Frisbie, McIlwraith & Grodzinsky,2009). 
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Vários foram os estudos realizados anteriormente e provavelmente muitos mais serão de futuro, 

uma vez que muitas respostas estão por definir não só face à origem da extração das CMs que 

acarreta mais vantagens mas também o seu valor terapêutico efetivo na OA (Bertone AL, 2004). 

 

d. PRP 

 

O PRP é definido como plasma sanguíneo com uma concentração plaquetária duas a oito vezes 

superior ao normal, é utilizado em doenças articulares e tendíneas cuja ação assenta no papel 

fisiológico das plaquetas, relacionado com a cicatrização: através da modulação da resposta 

inflamatória, promoção de angiogénese local, atração dos fibroblastos e células estaminais para o 

local da lesão e ainda indução da produção de fatores de crescimentos (Fortier, 2011; McIlwraith, 

2011). 

A administração local de PRP em articulações que manifestam OA poderá ter efeitos analgésicos 

e anti-inflamatórios, e até induzir a remissão dos processos degenerativos, por interferir com a 

ação das citoquinas catabólicas (IL-1) (Carmona et al., 2007). Com base num estudo desenvolvido 

por Carmona et al. (2007) que avaliou o efeito da administração intra-articular de PRP em equinos 

com OA, através do grau de claudicação e de efusão articular presentes, podemos inferir que há 

melhorias a par de não haver relato de efeitos secundários, locais ou sistémicos, após a aplicação 

de PRP. 

 

e. Fisioterapia 

 

Quando está presente uma patologia do aparelho musculo-esquelético o organismo reage, 

criando adaptações musculares compensatórias que muitas vezes são caracterizadas por uma 

deficiente eficiência muscular e consequente fraqueza, instabilidade articular e ainda alteração da 

carga aplicada nos membros, quer no claudicante quer em todos os outros (Astephen et al, 2008) 

São vários os métodos fisioterapêuticos disponíveis hoje em dia para equinos: hidroterapia, 

terapia com gelo, exercícios de amplitude de movimento passivos, estimulação elétrica, terapia 

com laser e ultrassons terapêuticos. Todos os diferentes agentes físicos utilizados nestes métodos 

desde temperatura, eletricidade, luz ou som, possuem contra-indicações mínimas e conferem um 

tratamento eficiente e conservativo. Quando utilizada, a fisioterapia tem com objetivos principais o 

alívio da dor e a diminuição da inflamação, mantendo ou melhorando o estado funcional articular. 

Podem assim reduzir os sinais clínicos de dor e efusão articular que acompanham a OA, ajudando 

a controlar as lesões articulares. Adicionalmente, melhoram a função muscular e o conforto do 

animal, permitindo ao mesmo o uso do seu corpo de forma equilibrada, reduzindo as lesões 

compensatórias (Porter, 2005). 
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Alguns programas de reabilitação associados a lesões de OA e até mesmo diversas patologias do 

aparelho musculo-esquelético, incorporam exercícios que deverão ser efetuados na água, dada a 

sua potencialidade de promover um aumento da mobilidade articular, assim como permitir a 

realização do movimento fisiológico padrão, aumentar a ativação muscular e reduzir a incidência 

de lesões secundárias que possam surgir. Os efeitos da hidroterapia sobre os sinais clínicos e 

sobre o prognóstico dos equinos com OA, necessitam de ser objetivamente estudados de modo a 

providenciar recomendações terapêuticas racionais e cientificamente válidas (King et al, 2012). 

 

 
Tabela 4 - Mecanismo de acão e efeito terapêutico da hidroterapia ( Adaptado de King et al, 2012) 

Variáveis Hidroterapia Efeito Terapêutico 

Flutuação  Reduz a carga exercida sobre as articulações e estruturas 
adjacentes; 

 Melhora a capacidade de movimentação articular; 

Viscosidade  Aumenta a atividade muscular; 

 Melhora o controlo neuromuscular; 

Pressão hidrostática  Reduz o edema; 

 Melhora a capacidade de movimentação articular; 

 Diminui a dor; 

Temperatura  Aumenta a perfusão e a drenagem linfática dos tecidos moles 
(quente) 

 Diminui a circulação sanguínea local, a inflamação e a dor 
associada (frio); 

Osmolaridade  Melhora o limiar nociceptivo mecânico; 

 Reduz o edema 

 

f. Terapia por ondas de choque 

 

A terapia por ondas de choque (TOC) não se inclui nem nas terapias médicas nem nas cirúrgicas, 

sendo a única nestas condições testada de forma controlada no cavalo. Existem vários protocolos 

de utilização de TOC, que fazem variar o número de impulsos, a profundidade focal e as 

recomendações de maneio na recuperação do animal (Revenaugh, 2005) 

Um estudo controlado que comparou a utilização de TOC e GAGs em equinos com OA induzida 

experimentalmente, constatou que houve uma melhoria clínica no grau de claudicação, diminuição 

das PT no LS, e redução nas concentrações de GAGs no soro sanguíneo nos equinos tratados 

com TOC, acima de tudo permitiu afirmar que a sua utilização é segura (Frisbie, Kawcak & 

McIlwraith, 2009). 
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Figura 6 - Cirurgia de anquilose articular IFP, fase pré-

cirúrgica 

g. Extrato de Perna canaliculus 

 

Estudos in vitro demonstram uma variedade de ações anti-inflamatórias que incluem a inibição do 

TNF-α, da COX-2, PGE2 e fosfolipase A2; absorvância dos radicais de oxigénio; ação anti-

oxidante, lipolítica e fibrinolítica (Rainsford and Whitehouse 1980; Cheras et al 2005). 

Um estudo realizado por Cayzer et al 2011, indica que após a administração oral de extrato de 

Perna canaliculus na dose de 25mg/kg, há um alívio considerável no grau de claudicação e a dor 

articular, melhorando significativamente a resposta do cavalo face aos testes de flexão do boleto. 

 

C. Cirurgia  

 

O tratamento médico da osteoartrite, muita das vezes tem um caráter marcadamente paliativo, 

havendo um crescente agravamento do grau de claudicação, atingindo um ponto onde já não é 

eficaz. A artrodese, com o objetivo de promover a anquilose, surge como opção especialmente 

para as articulações de baixo-movimento e elevada carga como a IFP, eliminando a dor associada 

ao movimento. Esta anquilose poderá ocorrer naturalmente, mas será um processo mais moroso 

e doloroso (Caston et al 2012). 

Várias são as técnicas cirúrgicas descritas, 

cujos casos de sucesso rondam os 87% tendo 

em contas os quatro membros, e os 95% para 

as artrodeses realizadas apenas nos membros 

posteriores. O período de recuperação, até o 

cavalo ter condições para trabalhar novamente 

varia entre os 6 e os 12 meses, embora já 

existam casos referenciados, cujo período é de 

apenas 3 meses. Este período está relacionado 

com a técnica cirúrgica utilizada. As 

complicações que poderão surgir são 

essencialmente dor pós-cirúrgica, falha na 

colocação do meio de fixação utilizado, infeção no local de incisão, excessiva proliferação óssea 

peri-articular, laminite do membro contralateral, e uma fase de recuperação longa 

(Watts&Fortier&Nixon&Ducharme 2010; Caston et al 2012). 

Técnicas menos invasivas são constantemente estudadas, cujo objetivo é atingir uma anquilose 

articular num espaço de tempo reduzido com um grau mínimo de dor, recorrendo a técnicas de 

modificação da cartilagem articular, laser e administração intra-articular de substâncias químicas 

(Caston et al, 2012). 
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Figura 7 - Cirurgia de anquilose articular IFP, exposição 

das superfícies articulares 

O monoiodoacetato de sódio é utilizado nas 

articulações distais do tarso e também na 

interfalângica próximal, promovendo uma 

anquilose química das mesmas. Alguns dos 

seus efeitos secundários são indesejados, 

uma vez que induz uma reação inflamatória 

dolorosa, edema dos tecidos moles 

evolventes e ainda um risco considerável de 

provocar necrose dos tecidos peri-articulares 

e artrite séptica (Wolker et al, 2010). 

O laser é utilizado para promover a destruição 

da cartilagem que ainda se encontra presente, 

tendo-se obtido bons resultados quando 

utilizado para promover a anquilose da 

articulação distal do tarso. A energia libertada 

provoca a vaporização do líquido sinovial e 

consequente apoptose dos condrócitos, e 

ainda, o calor produzido que incide na rede de 

colagénio agregada à cápsula articular 

levando à sua contração proporcionando um suporte estável adicional (Watts et al, 2010). 

As injeções intra-articulares de etanol (70%) facilitam a anquilose articular, não só pela sua ação 

destrutiva sobre os condrócitos como também pela teoria relacionada com a neurólise e 

destruição dos sensores nervosos da sinóvia, cápsula articular e eventualmente do osso 

subcondral. Os efeitos secundários são: dor nas primeiras 24-48h no local da injeção e 

eventualmente edema localizado, infeção e impossibilidade de retorno do cavalo às funções 

desportivas a que estava proposto (Caston et al, 2012). 

 

 

 
 

 

  



47 

 

VI. Trabalho Prático 

 

Objetivos 

 

A OA assume um fator limitante na performance do cavalo, impedindo-o de realizar com sucesso 

as funções a que é proposto, interferindo negativamente com a estrutura económica equestre.  

A OA da articulação IFP, é comumente designada quer por proprietários quer por clínicos de 

sobremãos ou sobrepés altos, cujo prognóstico é extremamente variável. Dado o elevado número 

e as diversas funções que desempenham os cavalos da GNR, este trabalho teve como objetivo a 

análise da prevalência de alterações radiográficas relacionadas com a OA da IFP numa 

determinada população cujas características físicas e funcionais eram semelhantes, e ainda 

avaliar a relação entre a análise radiográfica e os exames físicos respetivos (anexo 1). 

 

 

Material e métodos 

 

População 

O estudo teve como base uma amostra de 30 cavalos de raça Puro-Sanque Lusitano, com idades 

compreendidas entre os 5 e os 23 anos que desempenhavam essencialmente funções em piso 

duro. O sexo dos cavalos foi registado, no entanto foi selecionado de forma aleatória. No que dizia 

respeito à idade, pretendeu-se criar dois grupos de cavalos com um número semelhante de 

indivíduos com idades inferiores as 7 anos e superiores as 12 anos. 

 

 

Critérios de Seleção 

A escolha da raça Puro-Sangue Lusitano teve como objetivo formar um grupo não só com 

características anatómicas e estruturais semelhantes como também cavalos cuja harmonia dos 

andamentos fosse similar, contribuindo desta forma para a uniformização da amostra. 

A seleção da variável idade teve como base a predisposição para o aparecimento de OA em 

determinadas faixas etárias, que poderia estar sob a influência não apenas do fator idade mas 

também do tipo de trabalho exercido de acordo com a mesma, uma vez que estiveram presentes 
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na amostra cavalos que tinham terminado o desbaste há pouco tempo assim como cavalos que 

estavam prestes a ultrapassar o seu auge, atingindo a geriatria.  

No que diz respeito ao tipo de trabalho a que os cavalos foram sujeitos pretendeu-se selecionar 

apenas os cavalos cuja função fosse maioritariamente desempenhada em piso duro, como 

calçada portuguesa, alcatrão ou cimento. A duração no tempo destas atividades foi naturalmente 

considerada na discussão dos resultados obtidos. 

 

Exame radiográfico 

O exame radiográfico da articulação interfalângica proximal foi realizado com um aparelho de Rx 

portátil. Efetuaram-se duas projeções: latero-medial (LM) e dorso-palmar/plantar (DP), a uma 

distância focal de 50 cm com as seguintes constantes radiográficas fixas: 60 Kv * 1,6 mA e 0,08 

segundos de tempo de exposição. 

O exame foi concretizado nos 4 membros de cada cavalo com o membro contralateral elevado. 

Em função dos diversos temperamentos dos 30 cavalos, o objetivo foi evitar recorrer à sedação e 

manter o limiar de segurança dos operadores, embora contribua para o detrimento da avaliação 

radiográfica da articulação especialmente na projeção DP. 

 

1ª Fase do estudo 

O trabalho prático foi dividido em duas fases, a primeira consistiu na execução do exame 

radiográfico aos 4 membros dos 30 cavalos selecionados e consequente interpretação das 

imagens obtidas (anexo 2). O grupo avaliador era constituído por três membros, o autor e dois 

médicos veterinários que analisaram as imagens da articulação interfalângica proximal 

individualmente segundo os seguintes critérios: 

 Presença de ostéofitos peri-articulares;  

 Diminuição do espaço articular;  

 Esclerose do osso subcondral e perda do padrão trabecular;  

 Proliferação do periósteo;  

 Áreas de radiolucência no osso subcondral;  

Todos os cavalos que não apresentaram qualquer alteração radiográfica em nenhum membro, 

não passaram à segunda fase do estudo. 

A analise das imagens radiográficas apresentou um carater subjetivo com base na experiência 

profissional de cada avaliador. Cada imagem radiográfica foi comparada com as imagens dos 

restantes membros, a sua posição foi comparada com as articulações adjacentes assim como foi 

tido em conta as variações presentes entre a face articular medial e lateral da mesma articulação. 
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2ª Fase do estudo 

Foi formado um grupo de 15 cavalos que apresentavam lesões de OA quer apenas num membro 

quer em mais do que um, ao qual foi realizado um exame de claudicação direcionado para a 

articulação IFP que consistiu nas seguintes etapas: 

a. Observação visual e palpação da articulação interfalângica proximal, retendo-se a seguinte 

informação: PRESENÇA/AUSÊNCIA de distensão na região; 

b. Exame dinâmico, que tinha como objetivo definir o grau de claudicação em piso duro e em 

piso mole, em linha reta e em círculo, com base na experiência clínica de dois 

observadores, o autor e um médico veterinário que desconhecia o resultado do exame 

radiológico de cada cavalo. 

 

 1º Linha reta em piso duro; 

 2º Círculo para a direita em piso duro; 

 3º Círculo para a esquerda em piso duro; 

 4º Linha em piso mole;  

 5º Círculo para a direita em piso mole; 

 6º Círculo para a esquerda em piso mole; 

 

Os cavalos foram observados nos três andamentos (passo/trote/galope) em círculos para ambos 

os lados, em piso mole e piso duro, e a trote em linha reta quer no piso duro quer no piso mole. A 

avaliação foi feita segundo a classificação da AAEP, variando entre cinco graus, do 1 ao 5 

gradualmente, registando-se a variação do grau de intensidade de acordo com o tipo de piso, 

círculo ou linha reta. 

 

c. Teste de flexão da extremidade distal de todos os membros do grupo de 15 cavalos e 

respetivo registo: POSITIVO/NEGATIVO, que foi realizado com base na experiência clínica 

de dois observadores, o autor e um médico veterinário que uma vez mais desconhecia o 

resultado da análise radiográfica individual dos cavalos. 

O teste de flexão foi sempre executado pelo mesmo operador, por um período de 60 

segundos com um grau de tensão considerável. O cavalo saía a trote, descrevendo uma 

linha reta com cerca de 20 metros em piso duro.  

 

d. Bloqueio da articulação interfalângica proximal foi feito apenas em cavalos com alterações 

radiográficas de OA e cujo grau de claudicação do membro respetivo era igual ou superior 

a 2. 

O bloqueio foi executado por um médico veterinário sob elevada assepsia, pelo acesso 

dorsal e utilizando 4ml de mepivacaína 2% uma vez que é menos agressiva para os 
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tecidos articulares. Tendo em conta o grau de dificuldade do procedimento foi feita uma 

administração intra-articular de 2 ml de contraste iodado e consequente radiografia de 

modo a confirmar o correto posicionamento da agulha e garantir a eficiência do bloqueio. 

A positividade do bloqueio foi avaliada por dois observadores após um período de 10 

minutos com início no tipo de exercício (piso duro/mole, círculo/linha reta) onde o cavalo 

manifestava agravamento do grau de claudicação. 

 

e. Por último, apenas as imagens dos membros identificados com alterações radiográficas 

características de OA, foram novamente avaliadas pelo autor e dois MV e os resultados 

colocados numa tabela de classificação previamente desenhada, de modo a distribuir os 

achados radiográficos em quatro categorias: 

 Presença de osteófito; 

 Esclerose do osso subcondral; 

 Diminuição do espaço articular; 

 Remodelação óssea. 

 

Os resultados obtidos permitiram elaborar uma tabela presente no anexo 3. Alguns exemplos das 

imagens radiográficas obtidas e as alterações correspondentes estão expostos no anexo 4. 
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Resultados 

 

Os resultados são apresentados separadamente de acordo com os dados obtidos na 1ª fase do 

estudo seguidos dos dados obtidos na 2ª fase de modo a clarificar a sua exposição. 

 

 

1ª Fase 

 

Caracterização da amostra 

A primeira fase do estudo teve como base a realização do exame radiográfico, aos 4 membros 

dos 30 cavalos nas projeções LM e DP o que resultou na obtenção de 240 imagens radiográficas 

da articulação IFP. 

Dos 30 cavalos avaliados, 15 (50%) eram do sexo feminino e 15 (50%) do sexo masculino, todos 

eles castrados e todos os 30 animais de raça puro-sangue lusitano. A pelagem incluiu 11 

castanhos e 19 ruços. 
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Gráfico 1 - Distribuição dos cavalos pelo sexo e pelagem 
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Incidência de imagem radiográfica característica de OA 

 

Sexo e Pelagem 

Após a análise das imagens radiográficas pôde-se concluir que 15 dos 30 cavalos observados 

apresentavam imagens sugestivas de lesão (50%), dos quais 8 eram do sexo masculino e 7 do 

sexo feminino, 8 de pelagem ruça e 7 de pelagem castanha. 

De modo a analisar a relação existente entre a presença de alterações radiográficas sugestivas de 

OA e o sexo do cavalo, assim como a sua pelagem, foi realizado um teste Qui Quadrado cujo 

resultado demonstrou que não há associação estatística para qualquer uma das variáveis em 

estudo. 

 

Idade 

Na amostra dos cavalos analisados, o mais novo tinha 5 anos e o mais velho 23 anos. Tendo em 

conta que a idade dos animais tinha uma distribuição normal, foi possível utilizar um Teste-T de 

modo a evidenciar a associação entre a presença de OA e a idade do cavalo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há associação estatística entre a idade dos cavalos e a presença de alterações radiográficas que 

indiciam OA para o valor de p= 0,0494 (p<0,05), com uma média de idades de 11,5 anos no grupo 

sem lesão e 17 anos no grupo com lesão, sendo desta forma possível aferir que animais mais 

velhos têm uma prevalência de OA na articulação IFP superior face a cavalos mais jovens. 

Gráfico 2 - Distribuição dos cavalos com OA consoantes as suas idades 
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Em cada membro 

No sentido de analisar a prevalência de OA direcionada para o membro de forma isolada, foi 

possível concluir que há uma probabilidade de 30% de haver alterações radiográficas de OA na 

articulação IFP nos membros analisados nesta amostra. Não foi possível identificar qualquer 

relevância na prevalência de lesão dos membros anteriores face aos membros posteriores ou 

vice-versa. 

 

Tabela 5 - Distribuição dos membros com OA e sem OA, diferenciando MA de MP 

 MA MP Total de membros 

 n (%) n (%) N (%) 

c/ AO 17 14% 19 16% 36 30% 

s/ AO 43 36% 41 34% 84 70% 

Total 60 50% 60 50% 120 100% 

 

 

Com base no carater multifatorial da etiologia da OA, o número de articulações interfalângica 

proximal no mesmo individuo que manifestava lesão é aqui analisado:  

 

Permitiu-nos concluir que neste estudo a probabilidade de um cavalo com OA ter mais do que um 

membro afetado é de 80%. 
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Gráfico 3 - Número de membros com lesão no mesmo indivíduo 
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Gráfico 4 - Alterações radiográficas observadas nos membros 

Figura 4 – A- Rx na projeção DP, alterações radiográficas características de OA num dos 

membros do estudo; B- na projeção DP, alterações radiográficas características de OA num dos 

membros do estudo 

Incidência de esclerose do osso subcondral; osteófitos; diminuição do 

espaço articular e proliferação óssea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram analisadas as imagens radiográficas e desenhada uma tabela que permitisse registar as 

alterações encontradas e agrupá-las em 4 categorias. Os dados obtidos foram os seguintes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presença de osteófitos foi a alteração radiográfica mais frequente (35%) e a presença de 

remodelação óssea periarticular foi encontrada com menos frequência (19%).  

A avaliação foi feita com base na observação e experiência do autor assim como a de dois MV.  

A B 



55 

2ª Fase 

 

 Avaliação dos testes de diagnóstico e do grau de claudicação nos membros cujas imagens 

radiográficas são sugestivas de alterações características de OA 

 

Presença de distensão na quartela 

Quando a articulação IFP apresenta um grau de distensão, esta é facilmente observável na zona 

da quartela, uma vez que se trata de uma região praticamente desprovida de tecidos moles. 

Neste estudo foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Tabela 6 - Relação ente a distensão da quartela e a presença de OA nos membros analisados 

 

A observação de distensão na região dorsal da quartela foi apenas identificada nos membros 

cujas imagens radiográficas apresentavam alteração, no entanto dos 36 membros com OA, 

apenas 7 manifestaram a lesão com base na observação da zona (correspondendo a 12% do 

total), por parte do MV. 

Este teste de diagnóstico é definido por uma sensibilidade de 0,19 e uma especificidade de 1. 

 

 

Grau de claudicação 

Dos 36 membros com OA, foi importante estabelecer uma relação com o grau de claudicação, 

assim como diferenciar caso se tratava de um membro anterior ou posterior. É no entanto 

importante referir que se tratava de uma variável incerta neste trabalho uma vez que a causa da 

claudicação poderia não estar localizada na região estudada, diminuindo consideravelmente a sua 

validade neste estudo.  

 c/ OA  s/ OA  Total  

 n (%) n (%) N (%) 

c/ distensão 7 12% 0 0% 7 12% 

s/ distensão 29 48% 24 40% 53 88% 

Total 36 60% 24 40% 60 100% 
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Gráfico 5 - Grau de claudicação nos membros com OA, diferenciando MA de MP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De acordo com os resultados obtidos, foi possível constatar que a sensibilidade do teste de 

claudicação para os cavalos com imagens radiográficas características de OA é de 0,69 e a 

especificidade é de 0,47. Pôde-se observar que nesta amostra, 50% eram claudicantes e os 

outros 50% não.  

Ao nível dos membros anteriores, a deteção da claudicação foi sempre igual ou superior face aos 

membros posteriores e a existência de claudicação de grau 3 e grau 4 foi apenas identificada nos 

membros anteriores. 

 

Resposta aos testes de flexão 

Os testes de flexão foram realizados a todos os membros dos cavalos da 2ª fase do estudo.  

Após a análise dos dados foi possível afirmar que existia associação estatística entre o resultado 

dos testes de flexão e a evidência de imagens radiográficas de OA na articulação IFP, para um 

valor de p= 5,43e-05 (p<0,05), com base no teste de Fisher. 

A sensibilidade do teste de flexão foi de 0,75 e a especificidade de 0,79. 
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Gráfico 6 - Resposta ao teste de flexão dos MA e MP dos cavalos com OA e sem OA 

Tabela 7 - Resposta aos testes de flexão dos cavalos com OA e sem OA 

 

Com o objetivo de comparar a resposta aos testes de flexão isoladamente, de acordo com as 

diferentes características anatómicas existentes entre os membros anteriores e os membros 

posteriores do cavalo, constatou-se que não havia associação estatística para o valor de p=0,706 

(p<0,05). Desta forma concluiu-se que a resposta ao teste quer este seja realizado num membro 

anterior quer seja realizado num membro posterior, teria a mesma validade para o diagnóstico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta do bloqueio intra-articular da articulação IFP 

Após a seleção dos cavalos aptos a passar para a 2ª fase, o grau de claudicação de cada 

membro foi avaliado. Apenas 9 membros com graus de claudicação iguais ou superiores a 2 

entraram para este grupo, que pretendia definir qual o valor da resposta do bloqueio intra-articular 

no processo de diagnóstico nos casos de OA na articulação IFP. 

A positividade foi avaliada consoante um sistema de probabilidades cujos dados são 

apresentados no gráfico 6: 

 

 c/ OA s/ OA Total 

 n (%) n (%) N (%) 

Flexão + 27 45% 5 8% 32 53% 

Flexão - 9 15% 19 32% 28 47% 

Total 36 60% 24 40% 60 100% 
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Gráfico 7 - Resposta ao bloqueio intra-articular da articulação IFP   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi possível constatar que 34% dos membros não responderam ao bloqueio intra-articular da 

articulação IFP e os restantes 66% eram positivos e estavam distribuídos em igual percentagem 

consoante a graduação da resposta ao bloqueio (25%, 50% e 100% positivo). 

 
 

Resumo dos testes de diagnóstico: 

Tabela 8 - Resumo dos testes de diagnóstico e respetivas associações. D+F- Distenção associada ao teste de flexão; 

D+F+C- Distensão, teste de flexão e grau de claudicação associados 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o quadro resumo (tabela 9), foi possível constatar que o teste do exame físico 

mais sensível foi o teste de flexão e o mais específico foi evidentemente a observação de 

Teste Sensibilidade 

Intervalo de 

confiança 

(95%) 

Especificidade 

Intervalo de 

confiança 

(95%) 

Tumefação 0,19 [0.08-0.36] 1 [0.8-1.00] 

Claudicação 0,69 [0.48-0.86] 0,47 [0.3-0.65] 

Flexão 0,75 [0.58-0.88] 0,79 [0.58-0.93] 

Bloqueio IFP 0,67 [0.3-0.93] - - 

D+F 0.84 [0.67-0.95] 0.68 [0.476-0.84] 

D+F+C 0.75    [0.59-0.87] 0.7 [0.46-0.88] 
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tumefação na região da quartela. Não foi viável identificar a especificidade do bloqueio intra-

articular da articulação IFP, uma vez que apenas foram bloqueados os membros com OA e que 

apresentavam um grau de claudicação igual ou superior a 2. 

A sensibilidade do teste de flexão em conjunto com a tumefação da quartela teve uma 

sensibilidade superior e uma especificidade semelhante face à sua conjugação com o grau de 

claudicação. 

Aquando da valorização do grau de claudicação, foi tido em atenção o facto de esta poder ter a 

sua origem noutra região do membro, apresentando-se desta forma como um teste cuja 

sensibilidade e a especificidade são baixas. 

 

Relação entre os achados radiográficos e a presença de tumefação da 

quartela 

 

Tendo em conta o número reduzido de membros cuja tumefação da quartela foi observável, 

constatou-se que a grande maioria das alterações radiográficos não influenciaram a observação. 

Não foi possível identificar um padrão que permita prever a presença de tumefação, uma vez que 

a distribuição das quartelas tumefactas pelas quatro categorias de alterações radiográficas foi 

semelhante. 

 
Gráfico 4 - Distribuição dos membros com tumefação da quartela pelas alterações radiográficas 
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Relação entre os achados radiográficos e o grau de claudicação 

 

Na seguinte tabela (10), os membros com alterações radiográficas encontram-se agrupados de 

acordo com as quatro classes definidas e distribuídos de acordo com o grau de claudicação 

observado, onde neste caso o zero representa os membros não claudicantes. 

 
Tabela 9 - Relação entre o grau de claudicação e alterações radiográficas observadas 

 

 

A prevalência de alterações radiográficas em quaisquer das quatro classes definidas nos cavalos 

cujo grau de claudicação foi igual ou superior a 3 é de 100%. 

A menor prevalência de esclerose do osso subcondral, diminuição do espaço articular e 

remodelação óssea foi descrita nos cavalos não claudicantes, ao contrário do que aconteceu na 

presença radiográfica de osteóficos, uma vez que foi de 89% em cavalos sãos. 

A remodelação óssea esteve presente em menor número nos cavalos claudicantes, face às 

restantes três classes. 

  

 

Relação entre os achados radiográficos e o teste de flexão 

 

No gráfico 9, é possível observar que qualquer uma das alterações radiográficas tem um maior 

número de membros positivo ao teste de flexão do que negativos, e a presença de osteófitos foi a 

alteração radiográfica com um maior número de membros negativos à flexão assim como de 

positivos, tendo em conta que foi a classe radiográfica com maior prevalência na amostra. 

Não foi possível definir um padrão capaz de relacionar a resposta ao teste de flexão e as quatro 

classes radiográficas estipuladas neste estudo. 

 

Grau de 
claudicação 

Total de 
membros 

Osteófito 
periarticular 

Esclerose do 
osso subcondral 

Diminuição do 
espaço articular 

Remodelação 
óssea 

periarticular 

 N n (%) n (%) n (%) n (%) 

0 18 16 89% 6 33% 8 44% 6 33% 

1 8 5 63% 6 75% 6 75% 5 63% 

2 7 7 100% 6 86% 4 57% 3 43% 

3 2 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 

4 1 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 

5 0 0 - 0 - 0 - 0 - 
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Relação entre os achados radiográficos e o bloqueio intra-articular da 

articulação IFP 

 

No gráfico 10 é possível observar a distribuição das respostas ao bloqueio intra-articular da 

articulação interfalângica proximal de acordo com as alterações radiográficas. 

Permitiu constatar que em casos onde há remodelação óssea e diminuição do espaço articular, a 

percentagem de resposta ao bloqueio negativo foi relativamente baixa, aproximadamente 17%, 

face aos 33% e 25% correspondentes à presença de osteófitos e esclerose do osso subcondral 

respetivamente. 

O número de bloqueios intra-articulares 100% positivos foi inferior em qualquer das classes 

radiográficas face aos 50% e 25% de positividade, em conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 5 - Distribuição da resposta dos membros ao teste de flexão pelas alterações radiográficas 
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Gráfico 6 - Resposta dos membros ao bloqueio intra-articular de acordo com as alterações 

radiográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relação existente entre o piso e a trajetória do movimento e a presença de 

alterações radiográficas que indiciam a presença de OA 

 

Número de membros com OA e o grau de claudicação no Reto-duro; 

Reto-mole; Círculo-duro; Círculo-mole 

 

Após análise do gráfico 11 foi possível constatar que a maior parte das claudicações encontradas 

nos membros com alterações radiográficas características de OA são de grau 1, quer em piso 

mole quer em piso duro, em linha reta ou em círculo. 

No total dos membros claudicantes, 17 manifestaram a claudicação em linha reta em piso duro, 12 

em linha reta em piso mole, 15 em círculo para a direita em piso duro, 15 em círculo para a 

esquerda em piso duro, 12 em círculo para a direita em piso mole e 15 em círculo para a esquerda 

em piso mole. 
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Apenas em círculo em piso duro, quer para o lado esquerdo quer para o lado direito houve um 

membro claudicante com grau 4. 

 

Gráfico 7 - Grau de claudicação dos membros analisados de acordo com o piso e a trajetória 

 

 

 

Comparar o grau de claudicação quando o membro lesionado se 

encontra do lado de dentro do círculo ou do lado de fora 

 

De modo a estudar a relação entre o membro claudicante e a sua avaliação quando este se 

encontra do lado de dentro do círculo ou do lado de fora do círculo, foram desenhados três 

gráficos que distribuem a trajetória e o piso da observação pelo grau de claudicação apresentado 

individualmente para cada um dos membros, à exceção do MPE, uma vez que este não 

manifestou qualquer grau de claudicação aquando da observação do cavalo em círculo. 
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Grau de claudicação do MAD 

Gráfico 8 - Grau de claudicação do MAD de acordo com a sua localização no círculo nos diferentes pisos 

 

 

 

Grau de claudicação do MAE 

Gráfico 9 - Grau de claudicação do MAE de acordo com a sua localização no círculo nos diferentes pisos 
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Grau de claudicação do MPD 

Gráfico 10 - Grau de claudicação do MPD de acordo com a sua localização no círculo nos diferentes pisos 

 

 

 

O MAD manifestou um maior número de claudicações de grau 1 quando o cavalo foi observado 

em círculo para a direita quer em piso duro quer em piso mole, ou seja quando o membro está no 

lado de dentro. O grau de claudicação 4 foi apenas observável em piso duro para este membro. 

O MAE teve um maior número de claudicações de grau 2 quando foi observado em piso duro, no 

entanto face à sua posição em círculo não foi possível tirar quaisquer conclusões. 

O MPD apresentou um maior número de claudicações de grau 1 quando circulou para a esquerda. 

Podemos facilmente constatar a impossibilidade, com base nestes dados, de estabelecer um 

padrão que correlacione a posição do membro claudicante em círculo e o grau de claudicação. 
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Discussão 

 

A influência negativa da OA na longevidade quer do cavalo de desporto quer do cavalo de lazer e 

os prejuízos económicos causados aos proprietários, contribuem para o elevado interesse no 

desenvolvimento de técnicas de diagnóstico mais precoces assim como terapêuticas mais 

eficientes.  

A articulação IFP esteve em foco neste estudo, sendo das articulações distais do cavalo, a que 

permite um menor grau de movimento, mas ao mesmo tempo é capaz de suportar cargas muito 

elevadas (Garvican & Clegg, 2007). 

Os cavalos da Guarda Nacional Republicana executam grande parte do seu trabalho em piso duro 

e têm uma carga média de trabalho diário consideravelmente elevada. O trabalho realizado em 

superfícies duras está associado a lesões ósseas e articulares, tais como bursites subsolares, 

sinovites da articulação IFD e OA das duas articulações interfalângicas (Boswell RP & Mictchel 

RD & Ober TR & Benoit PH & Miller CB & Dyson SJ, 2011) 

Para este estudo foram selecionados cavalos de raça puro-sangue lusitano de modo a obter uma 

uniformização morfológica da amostra e também uma harmonia dos andamentos semelhantes.  

Dos cavalos analisados, 15 eram do sexo masculino e os outros 15 do sexo feminino, dentro dos 

quais 8 machos e 7 fêmeas apresentavam lesões características de OA. O resultado do teste Qui 

Quadrado revelou que não havia associação estatística entre as duas variáveis o que coaduna 

com a literatura, uma vez que esta não refere qualquer predisposição para o surgimento de OA 

relacionado com o sexo. A maior parte das claudicações afeta em igual frequência cavalos 

inteiros, machos castrados e fêmeas (Ross, 2011). 

A pelagem dos cavalos da amostra alternou entre o ruço e o castanho, dos quais foram 

observadas lesões radiográficas sugestivas de OA em 8 cavalos de pelagem ruça e 7 cavalos de 

pelagem castanha. Tendo em conta que até ao momento não foi encontrada qualquer 

predisposição para a OA com base na pelagem dos cavalos, o resultado do teste Qui Quadrado 

que revelou que não há associação estatística entre as variáveis obteve um resultado espectável.  

A idade dos cavalos da amostra apresentava uma distribuição normal, onde o animal mais jovem 

tinha 5 anos e o animal mais velho 23 anos. É necessário referir que naturalmente há uma 

discrepância entre a idade dos cavalos e o número de horas de trabalho em piso duro a que foram 

sujeitos ao longo da vida. Deste modo pressupôs-se que cavalos mais jovens estiveram sujeitos a 

menores cargas exercidas na articulação IFP assim como um menor número de horas de trabalho 

realizadas em piso duro. 

Com base nos resultados foi possível encontrar uma associação entre os animais com OA e a sua 

idade, onde cavalos mais velhos tiveram maior probabilidade de desenvolveram a patologia. A 

idade está apontada na literatura como fator predisponente para a OA, no entanto não permite 
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atribuir exclusividade ao seu aparecimento em cavalos geriátricos, surgindo também em cavalos 

jovens, muitas vezes com uma carga de exercício reduzida levando à ideia de haver 

predisposição genética associada a OA ou relação secundária a cavalos com osteocondrose 

(Ross, 2011; Ruggles, 2011). O grupo de cavalos sem alteração de OA tinha uma média de 

idades mais baixa do que o grupo com OA, 11,5 anos e 17 anos respetivamente. 

Em termos morfológicos e biomecânicos há grandes diferenças entre os membros anteriores e os 

membros posteriores. Os anteriores suportam grande parte do peso do animal enquanto que os 

posteriores são os propulsores do movimento. Desta forma os insultos externos a que estão 

sujeitos surtem efeitos característicos e específicos para cada um deles (Ross, 2011c). 

A prevalência de alterações radiográficas características de OA nos membros dos cavalos da 

amostra foi de 30%, dos quais 14% representam membros anteriores e 16% os membros 

posteriores. Com estes resultados não foi possível demonstrar supremacia na prevalência de OA 

dos membros anteriores face aos posteriores nem vice-versa.  

Tendo em conta a etiologia multifatorial da OA achou-se pertinente analisar a existência de 

apenas um membro afetado ou mais do que um membro, em cada indivíduo. Os resultados 

obtidos apontaram para uma probabilidade de 80% dos cavalos terem mais do que um membro 

lesionado. Ruggles (2011) sugeriu que a OA da articulação IFP poderia em grande parte dos 

casos ser bilateral.  

O exame físico é uma ferramenta fundamental para o MV e em muitos casos é mesmo a única 

ferramenta de que dispõe. É muito importante saber valorizar os resultados dos testes realizados 

no decorrer do exame aumentando a probabilidade de atingir um diagnóstico assertivo.  

O exame físico foi direcionado para a articulação interfalângica proximal. Aquando da observação 

da quartela foi possível identificar a presença de distensão articular uma vez que se trata de uma 

zona praticamente desprovida de tecidos moles. A quartela foi igualmente palpada de modo a 

identificar qualquer distensão. É uma zona relativamente acessível e de fácil perceção face a 

alterações, mais frequentemente observáveis na face dorsal (Ross, 2011). 

As causas de distensão associadas com a cápsula articular estão muitas vezes relacionadas com 

o excesso de fluido articular, efusão, devido a trauma ou processos degenerativos. Proliferações 

ósseas podem mimetizar tumefações de tecidos moles particularmente em cavalos mais velhos 

com estádios avançados de OA (Ross, 2011) 

Dos 60 membros observados e palpados apenas 7 (12%) manifestaram distensão na região 

dorsal da quartela. Um destes animais apresentou toda a quartela distendida sugerindo que havia 

associação com uma grande efusão presente na articulação do boleto. Este teste manifestou 

assim uma sensibilidade muito baixa (0,19) e uma especificidade de 1, tendo em conta que todos 

os membros cuja observação da quartela apresentava algum grau de distensão existia 

efetivamente alterações radiográficas na articulação IFP. 
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A observação dinâmica do cavalo é um fator preponderante para o MV, no entanto é importante 

ter consciência que se trata de um meio de diagnóstico de análise extremamente variável de 

acordo com a experiência individual. Neste estudo assumiu um carater limitativo, uma vez que 

apenas os cavalos que apresentaram alterações radiográfica foram submetidos aos exames. A 

lesão responsável pela claudicação destes mesmos cavalos poderia estar localizada em qualquer 

região e apesar da observação ter sido realizada por dois observadores é necessário ter em conta 

o carater individual e variável desta análise. A correlação existente entre o grau de claudicação e 

as alterações estruturais detetadas no RX é regra geral baixa (Caron, 2011). 

Em termos estatísticos o exame dinâmico dos cavalos obteve uma sensibilidade de 0,69 e uma 

especificidade de 0,47. Dos membros claudicantes, 50% têm alterações radiográficas sugestivas 

de OA na articulação IFP e os restantes não têm.  

É preciso ter em consideração que um membro anterior claudicante é mais fácil de diagnosticar 

tendo em conta as suas características enquanto claudicante, do que um membro posterior sendo 

necessário efetuar uma observação cuidada de modo a não subestimar as lesões nos MP (Wilson 

& Wellwe, 2011). Os resultados demonstraram que a discrepância existente entre membros 

anteriores e membros posteriores claudicantes neste estudo, poderá estar relacionada com esta 

dificuldade associada à observação e não apenas com a presença ou não de uma lesão dolorosa. 

Nos diferentes graus de claudicação definidos, os membros anteriores são sempre identificados 

em igual ou maior número face aos membros posteriores claudicantes. Os graus 3 e 4 são apenas 

observáveis em membros anteriores. É necessário ter em atenção que claudicações bilaterais 

dificultam o diagnóstico. 

Foi referenciado que em alguns casos de OA, incluindo OA da articulação IFP, a claudicação era 

claramente visível a passo melhorando progressivamente com o decorrer do trabalho (Ross, 

2011) 

Os testes de flexão apresentam uma especificidade mais baixa uma vez que não permitem a 

flexão articular de forma isolada havendo sempre tensão nas estruturas adjacentes, 

particularmente nos MP e nas extremidades distais dos membros. Além do mais apresentam 

respostas diferentes de acordo com determinadas características individuais (Ross, 2011; 

Busschers et al, 2001). 

Todos os membros de cada cavalo da segunda fase foram submetidos ao teste de flexão das 

extremidade distal do membro, por um período de 60 segundos, após os quais eram propostos a 

sair a trote em linha reta no piso duro. Os resultados obtidos permitiram afirmar que existe uma 

relação estatística entre os testes de flexão e as imagens radiográficas características de lesões 

de OA para um valor de p=5,43e-05 (p<0,05) nos membros desta amostra.  

A sensibilidade e a especificidade do teste foram de 0,75 e 0,79 respetivamente, assumindo um 

papel de carater relevante no diagnóstico de OA da articulação interfalângica proximal. Ross 
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(2011) afirma que aparentemente é mais frequente o aparecimento de falsos positivos do que 

falsos negativos em resposta aos testes de flexão.  

Com base nas características anatómicas dos membros posteriores e anteriores do cavalo, 

propôs-se estudar se havia diferenças nas respostas aos testes de flexão efetuados aos MP face 

aos MA uma vez que a flexão individual das estruturas articulares era difícil de realizar nos 

primeiros. Os dados permitiram concluir que não há associação estatística e que desta forma 

pode-se dizer que o valor de diagnóstico deste teste para a OA da articulação IFP é igual quer se 

trate de MA ou MP. 

Ao bloqueio intra-articular da articulação IFP poderiam estar associados alguns riscos, daí ter 

surgido a necessidade de limitar o número de articulações bloqueadas. Após a classificação do 

grau de claudicação foram selecionados apenas os membros que apresentavam um grau igual ou 

superior a 2 assim como alterações radiográficas na articulação. A administração de contraste 

iodado em conjunto, teve como função confirmar o correto posicionamento da agulha, garantindo 

que a mepivacaína estava efetivamente a ser administrada no meio intra-articular, pretendendo 

eliminar esta variável falível. No entanto não são conhecidos os efeitos da associação contraste-

mepivacaína face à resposta articular no que diz respeito ao sessar da dor.  

Dos 9 bloqueios da articulação IFP, apenas dois obtiveram uma resposta 100% positiva, 

confirmando desta forma que a causa da claudicação residia num processo patológico doloroso 

ao nível da IFP. Três dos bloqueios efetuados obtiveram uma resposta negativa à qual poderiam 

ser atribuídas várias justificações como por exemplo a causa da claudicação residir noutra zona, o 

anestésico não ter chegado as estruturas dolorosas, entre outras. 

As justificações possíveis para a existência de falsos-negativos poderiam estar relacionadas com 

diversos fatores, tais como, administração inadequada do anestésico, período de tempo 

inadequado para a avaliação do cavalo, dor muito grave, falha da avaliação do grau de 

claudicação, dor residente no osso suncondral ou dor extra-articular,(Dyson, 2011). 

Lesões articulares ou no osso subcondral, muitas das vezes obtêm uma resposta mais efetiva no 

que diz respeito ao abolimento da dor quando realizados os bloqueios perineurais face aos 

bloqueios intra-articulares (Ross, 2011) 

A inervasão das articulações é feita de forma extremamente complexa. A perceção de dor articular 

pode surgir de várias fontes tais como a membrana sinovial inflamada, fibrose da cápsula articular 

e consequente aumento da PIA, ligamentos articulares e peri-articulares lesionados, lesão ao nível 

do perióstio ou osso subcondral. O anestésico administrado intra-articular poderia não conseguir 

chegar às estruturas dolorosas consoante o caso em questão (Caron, 1996; Ross, 2011).  

Como seria de esperar, quando utilizados em conjunto os testes de diagnóstico tinham 

sensibilidades e especificidades superiores face à sua utilização isolada, o que vai de encontro à 

necessidade do MV obter o máximo de dados possíveis e ser capaz de relaciona-los de modo a 

chegar a um diagnóstico correto.  
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O teste de flexão foi o mais sensível e o mais específico, assumindo-se como uma ferramenta 

importante no diagnóstico da OA da articulação IFP com alterações radiográficas. A tumefação da 

quartela obteve uma sensibilidade de 100% uma vez que nenhum dos membros sem tumefação 

da quartela apresentavam lesões radiográficas, justificado com a fraca presença de tecidos moles 

desta região e com o facto de a IFP ser a articulação da quartela. 

 

As duas projeções LM e DP foram as escolhidas no desenho deste trabalho experimental, no 

entanto o autor teve em consideração que está descrito na literatura que para o diagnóstico de OA 

da articulação IFP é de grande utilidade a realização de pelo menos duas projeções oblíquas de 

modo a melhorar a avaliação da estrutura articular (Lauk, 2002) 

A análise radiográfica foi feita por três observadores com o objetivo de diminuir os erros 

interpretativos associados, no entanto o autor assumiu eventuais falhas na avaliação e 

caracterização das alterações observadas. A qualidade das imagens nem sempre foi homogénea 

o que pôde contribuir para alguns erros de análise. 

Após a análise de todas a imagens radiográficas obtidas foi construída uma folha de classificação 

de modo a observar a prevalência de esclerose do osso subcondral, osteófitos, diminuição do 

espaço articular e proliferação óssea.  

A presença de osteófitos foi a alteração mais frequente (35%), estando descrito que se trata de 

um achado frequente na região dorsal proximal 2ª falange. Os osteófitos desenvolvem-se nas 

margens das articulações como resposta a vários estímulos tais como instabilidade articular e 

associação com OA (Dyson, 2011). A presença de remodelação óssea periarticular foi encontrada 

nesta amostra em 19% dos membros, supôs-se que se tratavam de casos mais arrastados 

(Caron, 2011). 

A esclerose do osso subcondral que surge como uma resposta às alterações nas forças exercidas 

sob a articulação e às microfraturas trabeculares causadas. Quando é exuberante permite pensar 

que houve praticamente uma perda total da cartilagem articular adjacente. No estudo teve uma 

prevalência de 23% (Caron, 2011). 

 A diminuição do espaço articular esteve presente em 23% dos membros da amostra. Houve 

degradação da cartilagem articular e consequente perda, muita das vezes mais evidente em 

zonas cuja carga exercida é muito grande ou zonas sujeitas a elevados níveis stress (Caron, 

2011)   

Dentro das quatro alterações o autor propôs procurar se existia alguma relação entre cada uma e 

os testes de diagnóstico utilizados de modo a definir qual seria a mais dolorosa, qual a que 

provocava tumefação da quartela, qual a que respondia ao bloqueio intra-articular da IFP e qual é 

que apresentava maior número de respostas positivas aos testes de flexão. 

No que diz respeito à tumefação da quartela não foi possível identificar um padrão que permita 

prever a sua presença, uma vez que a distribuição das quartelas tumefactas pelas quatros classes 
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de alterações radiográficas é semelhante e o número de quartelas é reduzido tornando difícil obter 

informações relevantes. 

Caso o estudo tivesse sido realizado de modo a permitir diagnosticar a localização exata do 

insulto doloroso que levava o cavalo a claudicar este teria sido um ponto do trabalho de extrema 

relevância, no entanto neste caso foi necessário ter em consideração que a dor poderia não estar 

relacionada com a OA da articulação IFP influenciando a sua análise e valorização. 

Os cavalos que apresentaram um grau de claudicação igual ou superior a 3 tinham alterações 

radiográficas das quatro classes radiográficas em simultâneo uma vez que vários eram os insultos 

capazes de provocar dor. Ao contrário do que acontece com as restantes três classes, a presença 

de osteófito tinha uma prevalência bastante elevada nos cavalos sãos o que poderia ir de 

encontro ao facto da presença de osteófito na face dorsal da IFP ser um achado radiográfico 

frequente e sem consequências patológicas. 

A remodelação óssea foi a classe identificada em menor número nos membros claudicantes, uma 

vez que se trata de uma alteração articular de manifestação tardia, frequente em processos 

arrastados que tenderiam para a anquilose articular (Caron, 2011).  

No que diz respeito ao teste de flexão e tendo em conta a elevada prevalência de osteófitos na 

articulação IFP, foi nesta classe radiográfica que o maior número de respostas negativas ao 

bloqueio foi encontrado. Justificável pela sua elevada prevalência face às outras categorias ou 

porque a sua presença poderia não causar dor articular tratando-se de um achado radiográfico. 

Não foi possível definir um padrão que indicasse uma supremacia na prevalência de qualquer uma 

das alterações radiográficas face à positividade do teste de flexão.  

Foi possível constatar que nos casos em que havia remodelação óssea e diminuição do espaço 

articular, a percentagem de respostas negativas face ao bloqueio é relativamente mais baixa, 

17%. 

Em qualquer das classes radiográficas, o número de bloqueios intra-articulares 100% positivos é 

inferior em relação às respostas 50% e 25% positivas em conjunto, ou porque a claudicação 

estava presente devido a uma outra patologia localizada noutra zona ou devido à capacidade ou 

não do bloqueio atuar nas estruturas efetivamente dolorosas.  

 

O autor pretendeu fazer variar o piso e a trajetória do movimento aquando da avaliação do grau 

de claudicação dos membros no entanto os resultados obtidos não permitiram extrair conclusões 

concretas.  

Segundo Ross (2011) a grande maioria das patologias que provocam claudicação são 

exacerbadas quando o cavalo é submetido ao trabalho em piso duro, especialmente em lesões 

nas extremidades distais, lesões articulares e lesões ósseas. Efetivamente com base nos 

resultados, o maior número de membros claudicantes surgiu em linha reta no piso duro (17). No 

entanto foi descrito que colocar o cavalo em círculo seria de extrema utilidade para exacerbar 
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lesões primárias mas geralmente não conferia informações muito coerentes no que dizia respeito 

à localização da lesão. A claudicação geralmente é exacerbada no círculo, uma vez que são 

adicionadas forças de torsão e flexão às já existentes de compressão e tensão, fazendo variar a 

carga exercida nas diferentes estruturas (Ross, 2011). Este facto não foi observável neste estudo 

ainda que o grau de claudicação 4, o mais grave identificado, apenas se manifestou no círculo em 

piso duro. 

Superfícies duras e escorregadias poderiam justificar algumas classificações atribuídas ao grau de 

claudicação, uma vez que a falta de confiança do cavalo e consequente alteração nas passadas 

poderia mimetizar a claudicação (Ross, 2011; Dyson, 2011). 

No que dizia respeito à relação entre o membro claudicante e a sua avaliação quando este se 

encontrava do lado de dentro do círculo ou do lado de fora do círculo os resultados obtidos não 

permitiram estabelecer um padrão. Foi tido em absoluta consideração por parte do autor que o 

desconhecimento da localização efetiva da lesão dolorosa, podendo esta ser ao nível articular, 

ósseo ou dos tecidos moles, provavelmente seria a justificação para a impossibilidade de definir 

um padrão. Foi também registado que o número de membros claudicantes do lado direito e do 

lado esquerdo não era o mesmo. 
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Conclusão 

 

Ao longo deste trabalho o caráter limitativo da OA e a sua elevada prevalência nos cavalos de 

desporto e lazer é fortemente mencionada. A etiologia multifatorial assim como a complexa 

fisiopatologia fazem da OA um desafio clínico a vários níveis: profilático, diagnóstico e terapêutico. 

O trauma direto e o stress mecânico repetido são apontados como os principais fatores presentes 

na base do processo patológico. 

A revisão bibliográfica deste trabalho permite afirmar que já há vários anos, a OA é alvo de um 

elevado número de pesquisas e estudos, que permitiram obter várias respostas de carater 

fisiopatológico que levaram ao desenvolvimento de novos meios de diagnóstico e terapêuticos 

baseados no conhecimento da resposta articular.   

A evolução nos meios de diagnóstico imagiológico foi muito expansiva, sendo atualmente possível 

diagnosticar alterações sugestivas de OA em fases extremamente precoces contribuindo para um 

prognóstico bastante favorável. No entanto este trabalho pretende elucidar que todos estes meios 

inovadores são dispendiosos para além do facto de não estarem disponíveis para todos os MV. 

Em Portugal, grande parte dos MV trabalha com proprietários cuja disponibilidade financeira é 

reduzida. O RX, a ecográfica e o exame físico são ainda os principais e os únicos meios 

disponíveis para a grande maioria dos MV portugueses, daí a profunda necessidade de conseguir 

extrair o máximo de informação de cada um. 

As imagens radiográficas assim como a sua obtenção e consequente qualidade são fulcrais para 

um correto diagnóstico assim como a realização de um correto e sistemático exame físico, com 

uma análise minuciosa e cuidada de todos os dados obtidos. 

Este trabalho permite concluir alguns pontos no que respeita ao diagnóstico de OA. 

 A idade do cavalo é um fator relevante, enquanto que o sexo e a pelagem não têm qualquer 

ponderação. Quando é feito o diagnóstico de OA num membro, será importante investigar a sua 

presença nos restantes, pelo menos ao nível da mesma articulação. Não houve diferenças 

consideráveis nesta amostra no que diz respeito a prevalência de OA nos membros anteriores e 

posteriores, sendo a prevalência de membros com OA nesta amostra de 30%. 

Nos teste que fazem parte do exame de claudicação, os testes de flexão apresentam um valor de 

diagnóstico superior face aos restantes, tendo também o mesmo grau valorativo quando 

realizados em membros anteriores ou posteriores. 

No que diz respeito às imagens radiográficas, a presença de osteófitos tem uma prevalência 

considerável, em 35% nos membros radiografados. Não foi possível estabelecer um padrão que 

permitisse relacionar as alterações radiográficas com as respostas aos testes do exame físico. 

A prevalência de OA na articulação IFP nos membros dos cavalos da amostra que são sujeitos as 

trabalho em piso duro é considerada elevada, no entanto a observação do grau de claudicação 
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dos respetivos membros nos diferentes pisos assim como trajetórias não permite aferir o suposto 

agravamento da claudicação esperado em piso duro ou quando o membro se encontra no lado de 

dentro do círculo, descritos na bibliografia como indicadores de patologia articular. 

 

Alguns pontos deste trabalho poderiam ser melhorados de modo a aumentar a qualidade do 

estudo e consequentes conclusões. O exame de claudicação no caso ser efetuado a todos os 

cavalos permitiria extrair um maior número de dados. Fazer um diagnóstico exato acerca do local 

da lesão que estaria na origem da claudicação aumentaria sua ponderação para este estudo. As 

projeções oblíquas acopladas às efetuadas trariam melhores resultados a nível de diagnóstico 

permitindo ainda comparar a sua eficácia relativa. Aos bloqueios intra-articulares poderiam ter sido 

adicionados bloqueios perineurais, comprovando e comparando as suas eficácias. Por fim uma 

análise de eventuais casos clínicos poderia ter sido interessante. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Ficha clínica utilizada para registar os dados referentes ao exame de casa cavalo 

 

Ficha do Clínica 

 

Nome:______________________________________________________    Data:___/___/___ 

Nº:_______________________________ 

Idade:_____                                     Sexo:_____ 

Anamnese:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 MAD MAE MPD MPE 

Tumefação     

Reto-Duro     

Reto-Mole     

Círculo Drt. Duro     

Círculo Esq. Duro     

Círculo Drt. Mole     

Círcilo Esq. Mole     

Teste Flex.      

Bloq. IFP     

RX     

 

Observações:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



88 

Anexo 2: Tabela utilizada para registar os dados recolhidos pelos avaliadores das imagens 

radiográficas  

 

Cavalo Membro RX Osteófito 

periarticulares 

Eclerose do 

osso 

subcondral 

Diminuição do 

espaço 

articular 

Remodelação 

Óssea 

Periarticular 

Caipira MAD S S N S N 

Caipira MAE S S N S N 

Caipira MPE S S N S S 

Cap Sun MAD S N S S S 

Cap Sun MAE S S S S S 

Cap Sun MPD  S S S N N 

Cap Sun MPE S S S S N 

Ciclone MAD S S S N N 

Ciclone MAE S S N N N 

Ciclone MPE S S N N N 

Elis MAE S N S N S 

Elis MPE S S N N N 

Kit MAD S S N N N 

Kit MAE S S S S N 

Kit MPD S S S S S 

Kit MPE S S N N N 

Laçarote MPE S S N N N 

Moega MAD S S S S S 

Moega MAE S S S S S 

Moega MPE S S S S N 

Moela MPE S S N N N 

Nordica MPD S S N N S 

Nordica MPE S N S N S 

Professor MAE S S S S S 

Professor MPD S N N S S 

Quevel MAD S S S S S 

Quevel MAE S S S S S 

Quevel MPD S S S S S 
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Quevel MPE S S S S S 

Sentinela MAD S S S S S 

Sentinela MPE S S S S S 

Tejo MAD S N S S N 

Tejo MPE S S N N N 

Urraca MPE S S N N N 

Vazilha MAE S S S S N 

Vazilha MPE S S N N N 
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Cavalo Sexo Idade Pelagem MAD MAE MPD MPE TM NMA MAD MAE MPD MPE MAD MAE MPD MPE MAD MAE MPD MPE MAD MAE MPD MPE MAD MAE MPD MPE MAD MAE MPD MPE MAD MAE MPD MPE MAD MAE MPD MPE MAD MAE MPD MPE
Baiano MC 8 Ruça 0 0 0 0 0 0

Baronesa F 8 Castanha 0 0 0 0 0 0

Cafre MC 14 Ruça 0 0 0 0 0 0

Caipira(Tojo) MC 14 Ruça 1 1 0 1 1 3 N N N N N S N S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Cambalhota F 7 Ruça 0 0 0 0 0 0

Cap Sun MC 22 Castanha 1 1 1 1 1 4 S S S N S S S S N N 1 2 N N N N 2 N N 2 N N N 1 N N 1 2 N N N 2 N

Capote MC 18 Ruça 0 0 0 0 0 0

Ciclone MC 19 Ruça 1 1 0 1 1 3 N N N N S S N N 25% 1 N N N N N N 1 1 N N N 2 N N N N N N N 2 N N N

Cigarro MC 14 Ruça 0 0 0 0 0 0

Cisne(Sericaia) MC 15 Ruça 0 0 0 0 0 0

Delta F 6 Ruça 0 0 0 0 0 0

Deolinda F 6 Ruça 0 0 0 0 0 0

Doca II F 6 Castanha 0 0 0 0 0 0

Elis F 5 Castanha 0 1 0 1 1 2 N N N N N S S S N 1 1 N N N N N N 1 1 N N N 1 N N 1 N N N N 1 N

Esparrela F 5 Ruça 0 0 0 0 0 0

Kit MC 19 Castanha 1 1 1 1 1 4 N N S N N S S S N 1 1 N N 1 1 N N 1 1 N N 1 1 N N 1 1 N N 1 1 N

Joly Jumper MC 23 Ruça 0 0 0 0 0 0

Laçarote MC 22 Ruça 0 0 0 1 1 1 N N N N S N N S 2 N N N 1 N N N 2 N N N 1 N N N N N N N N N N N

Moega F 21 Castanha 1 1 0 1 1 3 N N N N N N N S S N 2 N N N N N N N 2 N N N 2 N N N N N N N 1 N N

Moela F 21 Castanha 0 0 0 1 1 1 N N N N N N N N 1 N 1 N 1 N N N N N N N 2 N N N N N N N 2 N N N

Nórdica F 20 Castanha 0 0 1 1 1 2 N N N N N N S S N N N 2 N N N 2 N 1 N N N 1 N 2 N 1 N N N 1 N 2 N

Professor MC 18 Ruça 0 1 1 0 1 2 N N N N N S S S S N N 1 N N N 1 N 1 N 1 N N 2 N N 1 N 1 N N N 1 N

Quevel MC 16 Castanha 1 1 1 1 1 4 N S N S S S S S 50% 50% N 1 1 N N N 1 N 3 N N N N 3 1 N 2 N N N N 3 1 N

Sentinela F 15 Ruça 1 0 0 1 1 2 S N N N S N N N 25% 3 N N N 2 N N N 4 N N N 4 N N N 2 N N N 3 N N N

Tâmara F 14 Castanha 0 0 0 0 0 0

Tejo MC 14 Ruça 1 0 0 1 1 2 N N N N S N S S N N N N N N N N 1 N N N N N N N 1 N N N 1 N N N

Toscana F 14 Castanha 0 0 0 0 0 0

Último I MC 13 Ruça 0 0 0 0 0 0

Urraca F 13 Ruça 0 0 0 1 1 1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Vazilha F 12 Ruça 0 1 0 1 1 2 N N N N S N N S N 1 N N N 1 N 1 N N 2 N N 2 N N N N 2 N N 2 N N N

Alterações RX Tumefação Teste de Flexão Bloqueio IFP Claudicação Reto Duro Claudicação Reto Mole Claudicação Círc. Duro Drt. Claudicação Círc. Duro Esq. Claudicação Círc. Mole Drt. Claudicação Círc. Mole Esq.

 

Anexo 3: Todos os dados recolhidos referentes aos cavalos participantes neste estudo: 
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Cavalo Sexo Idade Pelagem MAD MAE MPD MPE TM NMA MAD MAE MPD MPE MAD MAE MPD MPE MAD MAE MPD MPE MAD MAE MPD MPE MAD MAE MPD MPE MAD MAE MPD MPE MAD MAE MPD MPE MAD MAE MPD MPE MAD MAE MPD MPE
Baiano MC 8 Ruça 0 0 0 0 0 0

Baronesa F 8 Castanha 0 0 0 0 0 0

Cafre MC 14 Ruça 0 0 0 0 0 0

Caipira(Tojo) MC 14 Ruça 1 1 0 1 1 3 N N N N N S N S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Cambalhota F 7 Ruça 0 0 0 0 0 0

Cap Sun MC 22 Castanha 1 1 1 1 1 4 S S S N S S S S N N 1 2 N N N N 2 N N 2 N N N 1 N N 1 2 N N N 2 N

Capote MC 18 Ruça 0 0 0 0 0 0

Ciclone MC 19 Ruça 1 1 0 1 1 3 N N N N S S N N 25% 1 N N N N N N 1 1 N N N 2 N N N N N N N 2 N N N

Cigarro MC 14 Ruça 0 0 0 0 0 0

Cisne(Sericaia) MC 15 Ruça 0 0 0 0 0 0

Delta F 6 Ruça 0 0 0 0 0 0

Deolinda F 6 Ruça 0 0 0 0 0 0

Doca II F 6 Castanha 0 0 0 0 0 0

Elis F 5 Castanha 0 1 0 1 1 2 N N N N N S S S N 1 1 N N N N N N 1 1 N N N 1 N N 1 N N N N 1 N

Esparrela F 5 Ruça 0 0 0 0 0 0

Kit MC 19 Castanha 1 1 1 1 1 4 N N S N N S S S N 1 1 N N 1 1 N N 1 1 N N 1 1 N N 1 1 N N 1 1 N

Joly Jumper MC 23 Ruça 0 0 0 0 0 0

Laçarote MC 22 Ruça 0 0 0 1 1 1 N N N N S N N S 2 N N N 1 N N N 2 N N N 1 N N N N N N N N N N N

Moega F 21 Castanha 1 1 0 1 1 3 N N N N N N N S S N 2 N N N N N N N 2 N N N 2 N N N N N N N 1 N N

Moela F 21 Castanha 0 0 0 1 1 1 N N N N N N N N 1 N 1 N 1 N N N N N N N 2 N N N N N N N 2 N N N

Nórdica F 20 Castanha 0 0 1 1 1 2 N N N N N N S S N N N 2 N N N 2 N 1 N N N 1 N 2 N 1 N N N 1 N 2 N

Professor MC 18 Ruça 0 1 1 0 1 2 N N N N N S S S S N N 1 N N N 1 N 1 N 1 N N 2 N N 1 N 1 N N N 1 N

Quevel MC 16 Castanha 1 1 1 1 1 4 N S N S S S S S 50% 50% N 1 1 N N N 1 N 3 N N N N 3 1 N 2 N N N N 3 1 N

Sentinela F 15 Ruça 1 0 0 1 1 2 S N N N S N N N 25% 3 N N N 2 N N N 4 N N N 4 N N N 2 N N N 3 N N N

Tâmara F 14 Castanha 0 0 0 0 0 0

Tejo MC 14 Ruça 1 0 0 1 1 2 N N N N S N S S N N N N N N N N 1 N N N N N N N 1 N N N 1 N N N

Toscana F 14 Castanha 0 0 0 0 0 0

Último I MC 13 Ruça 0 0 0 0 0 0

Urraca F 13 Ruça 0 0 0 1 1 1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Vazilha F 12 Ruça 0 1 0 1 1 2 N N N N S N N S N 1 N N N 1 N 1 N N 2 N N 2 N N N N 2 N N 2 N N N

Alterações RX Tumefação Teste de Flexão Bloqueio IFP Claudicação Reto Duro Claudicação Reto Mole Claudicação Círc. Duro Drt. Claudicação Círc. Duro Esq. Claudicação Círc. Mole Drt. Claudicação Círc. Mole Esq.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

92 

Anexo 4 – Imagens radiográficas e alterações radiográficas correspondentes 

 

 


