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O uso de soro autólogo condicionado (IRAP) no tratamento de lesões articulares em 

equinos: estudo preliminar 

Resumo 

 

Vários estudos têm mostrado o impacto das lesões articulares ao nível do desempenho 

desportivo dos equinos, bem como as suas repercussões a nível económico, associadas 

aos custos relacionados com tratamentos, mas também com o abandono precoce das 

competições. De entre as afecções articulares, a osteoartrite é a doença articular mais 

frequente em equinos de desporto. 

O objectivo principal desta dissertação é dar a conhecer a terapia regenerativa do soro 

autólogo condicionado, relatando três casos clínicos submetidos a este tratamento. O exame 

radiográfico, apesar de ser o método complementar imagiológico mais utilizado para a 

detecção de lesões a nível articular, mostrou ser uma ferramenta limitada, não revelando 

alterações significativas. Por outro lado, a realização das ressonâncias magnéticas em dois 

dos casos clínicos mostrou-se importante, possibilitando a observação de lesões não 

observadas nas radiografias. Os tratamentos realizados com o soro autólogo condicionado 

foram executados com sucesso, tendo sido obtidas melhorias significativas, que até então 

não tinham sido atingidas com os tratamentos anteriores. 

Apesar da reduzida casuísta, o presente trabalho possibilitou o relato e análise dos casos 

clínicos acompanhados durante o estágio curricular. É ainda necessário, no futuro, a 

realização de mais estudos ao nível dos tratamentos com o recurso ao soro autólogo 

condicionado, para promover a divulgação da terapêutica e obtenção de mais informação 

associadas ao mesmo.   

 

 

Palavras-chave: lesões articulares, osteoartrite, terapias regenerativas, exame radiográfico, 

ressonância magnética, soro autólogo condicionado
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The use of autologous conditioned serum for articular lesions treatment in horses: a 

preliminary study 

Abstract 

 

Several studies have demonstrated the impact of joint damage on the performance of sports 

horses and the economic repercussions associated with treatment costs, generally leading to 

the early withdrawal of the animals from competitions. Osteoarthritis is the most common 

joint disease in sport horses. 

The main objective of this dissertation in to present a regenerative therapy autologous 

conditioned serum, reporting three clinical cases in wich this treatment was used. Despite 

being the most commonly used method for detecting joint lesions, radiographic examination 

seems to be a limited diagnostic tool as it is sometimes unable to detect significant joint 

changes. However, the use of magnetic resonance in two of the three clinical cases was 

important, since it enabled the observation of lesions that were not evidence on radiographs. 

The treatments performed with IRAP were successfully implemented, and significant 

improvements were achieved, which was not the case with the previously applied traditional 

treatments.  

Despite the low number of clinical cases, this preliminary study may be useful in reporting 

and analyzing the field use of autologous conditioned serum. In the future, it is necessary to 

promote further studies regarding this treatment, to broaden its use of this and hopefully to 

obtain more information and knowledge about it.  

 

Key words: joint lesions, osteoarthritis, regenerative therapy, radiograph examination, 

magnetic resonance, autologous conditioned serum
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Figura 28. Sequência densidade de protão. Plano transverso da superfície dorsal da 
articulação metacarpofalângica ao nível dos ossos sesamóides proximais (o lado 
medial situa-se do lado direito). Diminuição ligeira da intensidade do sinal do osso 
esponjoso no côndilo medial do osso metacarpiano III na face dorsal; cedido por 
EVP. .......................................................................................................................... 46 
 
Figura 29. Sequência STIR (Short T1 inversion recovery). Plano sagital da 
articulação metacarpofalângica. Hipersinal (ou aumento da intensidade do sinal) no 
bordo dorsoproximal de P1 e ligeira remodelação do periósteo e endósteo da 
superfície dorsoproximal de P1 (círculo); cedido por EVP. ....................................... 46 
 
Figura 30. Sequência densidade de protão. Plano longitudinal da articulação 
metacarpofalângica mostrando ligeira remodelação do periósteo e endósteo da 
superfície dorsoproximal de P1 (círculo); cedido por EVP. ....................................... 46 
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I - Introdução e relato das actividades desenvolvidas durante o estágio 
 

 A presente dissertação foi realizada no âmbito do estágio curricular do Mestrado 

Integrado em Medicina Veterinária. Estágio esse realizado na área de clínica de equinos, 

mais especificamente no acompanhamento de equinos em elevado nível de competição, na 

empresa EVP – Equine Veterinary Performance, localizada na freguesia de Alfouvar de 

Baixo, sob a orientação do Dr. Vasco Amaro Lopes, proprietário da mesma. O estágio 

curricular teve a duração de 6 meses, no período compreendido de 1 de Outubro a 31 de 

Março, num total de aproximadamente 700 horas, num horário compreendido entre as 8h e 

as 19h, nos dias úteis e, em caso de necessidade, nos fins-de-semana.  

Durante o período de estágio, embora este tenha incidido mais sobre a área da medicina 

desportiva, foi possível contactar com diversas áreas relacionadas com a clínica de equinos 

tais como, consultas de medicina interna, reprodução, dentisteria, urgências, profilaxia 

(vacinação e desparasitação de efectivos e/ou indivíduos). Foi possível também desenvolver 

competências relativamente à administração de medicação intramuscular, endovenosa, oral, 

subcutânea e por aerossóis, realização de pensos, aplicação de cateteres endovenosos, 

entubações nasogástricas, ecografias transrectais e palpações no âmbito da reprodução, 

acompanhamento de sincronização de estros, inseminação artificial e transferência de 

embriões, palpações rectais em cenário de abdómen agudo, tratamento e suturas de feridas, 

interpretação de análises clínicas, interpretação de exames complementares de diagnóstico 

imagiológicos, preparação de material para a realização de tratamentos intra-articulares, 

tratamentos com recurso a ondas de choque, realização de exames em acto de compra, 

exame ecográfico de estruturas articulares e tendinosas. Á parte das consultas, houve 

também oportunidade para a realização de discussões de casos clínicos. A identificação e 

profilaxia foram áreas bastante presentes durante o estágio curricular, tendo sido efectuadas 

diversas vacinações, desparasitações, resenhos, colocações de microchips e recolhas de 

sangue para posterior identificação genética e/ou diagnóstico de piroplasmose. Durante este 

período, a cirurgia de campo mais acompanhada foi a orquiectomia em estação, permitindo 

deste modo adquirir competência sobre a sua execução, as suas possíveis complicações 

durante a sua execução e pós-cirúrgicas e relativamente a todos os cuidados de limpeza da 

ferida cirurgia e medicação a aplicar ao paciente. No âmbito das orquiectomias, foi ainda 

possível acompanhar e participar nas cirurgias de dois equinos criptorquídeos, referenciadas 

pelo orientador para o Hospital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária da 

Universidade de Lisboa.   

  

As lesões associadas à prática de desporto equestre foram os principais motivos de 

consulta. Deste modo, a realização de exames do sistema musculoesquelético e o 
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diagnóstico de claudicações surgiram como prática diária ao longo de todo o período de 

estágio. Na maioria dos casos clínicos as consultas foram compostas por história pregressa, 

muitas das vezes realizada ainda antes da presença do equino, exame estático, exame 

dinâmico, bloqueios anestésicos, exames complementares de diagnóstico, tais como 

exames radiográfico e ecográfico e culminando no tratamento e acompanhamento posterior. 

As consultas foram realizadas de modo sistemático e metódico com o objectivo de 

determinar a sede de claudicação, identificar a sua causa e por fim instituir a terapêutica 

mais adequada a cada caso.  

 O diagnóstico de claudicações em equinos é uma das tarefas mais difíceis e desafiantes 

para o médico veterinário. A diversidade de causas bem como os diferentes graus, desde a 

claudicação evidente à subtil diminuição do desempenho desportivo são as primeiras 

causas da dificuldade no estabelecimento do diagnóstico (Beeman, 1988). As lesões 

articulares constituem uma das principais causas de diminuição do desempenho desportivo 

em equinos de desporto, comprometendo a vida desportiva (Ferris, 2011).  

A lesão articular mais frequente em equinos de desporto é a osteoartrite. Trata-se de um 

processo degenerativo de carácter crónico e caracterizado pela degradação progressiva da 

cartilagem articular, podendo ser acompanhada por alterações, em simultâneo, dos tecidos 

circundantes (incluindo osso subcondral e/ou tecidos moles) (Carmona, 2007).  

A osteoartrite ocorre devido à conjugação de diferentes factores, tais como presença de 

trauma articular, conformação do cavalo, inflamação, tipo e intensidade de exercício, entre 

outros (Carlson, 2013).Os cavalos que possuem este tipo de lesões articulares apresentam 

principalmente dor articular, manifestada em claudicação insidiosa, diminuição da 

capacidade desportiva, diminuição ou perda de funcionalidade da articulação (Piqueras, 

2009).  

A sinovite apresenta-se como uma importante causa de diminuição da capacidade 

desportiva de equinos, em especial, na disciplina de corridas, mas não em exclusivo. Trata-

se de uma afecção caracterizada por distensão articular, com acumulação de líquido, mais 

frequentemente da articulação metacarpofalângica, embora também esteja descrita na 

articulação metatarsofalângica (Rose, 1988).  

Nos últimos anos tem-se observado o surgimento de uma panóplia de estudos na área da 

medicina regenerativa aplicada ao tratamento de lesões ortopédicas em equinos (Watts, 

2014).  

As principais terapias regenerativas utilizadas em equinos são soro autólogo condicionado 

(ACS) – IRAP, plasma rico em plaquetas (PRP), concentrado de medula óssea e células 

estaminais mesenquimatosas (MSCs) (Ricco et al, 2012). Estas terapias podem ser 

aplicadas de forma intralesional, perilesional, intra-articular ou em administrações 

endovenosas (Watts, 2014). 



 

   

  3 

 

Em 1980, com a realização de estudos experimentais em que se administrou antagonistas 

do receptor da interleucina1 em animais, foi proposto o uso dos inibidores da IL-1 com fins 

terapêuticos (Dinarello, 1984, citado por Frizziero et al, 2013). As terapias regenerativas 

aplicadas às lesões articulares têm o objectivo de restaurar a fisiologia e anatomia normais 

de estruturas constituintes da articulação cujas lesões possam ter sido provocadas por 

trauma, processos degenerativos ou inflamatórios, entre outros (Fortier & Smith, 2008, 

McIlwraith, 2009, citados por Sandoval, López & Carmona, 2013).  

O meu interesse relativamente à área das terapias regenerativas, nomeadamente o soro 

autólogo condicionado, comercialmente denominado IRAP, surgiu logo no início do estágio, 

quando me foram dadas a conhecer por parte do Dr. Vasco Lopes e da sua colega de 

trabalho, Dra. Lúcia Carvalho, e que desde logo me suscitou uma enorme curiosidade sobre 

a temática. No meu ponto de vista, e com base na literatura pesquisada para a elaboração 

da presente dissertação, o IRAP é uma terapia regenerativa com uma vasta gama de 

potencialidades, com boa aceitação por parte dos proprietários de equinos, com poucas 

contra-indicações para o seu uso, com bons resultados terapêuticos mas ainda pouco 

explorada no nosso país.  

O soro autólogo condicionado, tal como o seu nome indica, é um soro produzido através de 

uma amostra de sangue recolhida do paciente a ser tratado, e por esse motivo autólogo. 

Essa amostra de sangue é sujeito a um processamento de modo a se obter no final um soro 

rico numa proteína antagonista do receptor celular da interleucina-1, que tem a capacidade 

de bloquear a acção desta última. À semelhança do que acontece na medicina humana, em 

que a terapia homóloga (Orthokine®) apresenta como principais candidatos os atletas com 

lesões articulares, na área da medicina desportiva, os equinos atletas são também os 

candidatos ideias a este tipo de tratamentos.  

A presente dissertação tem como tema o uso de IRAP em tratamentos intra-articulares em 

equinos, e apresenta-se dividida em três partes, em que a primeira é a introdução e relato 

das actividades desenvolvidas durante o estágio curricular, a segunda é a revisão 

bibliográfica sobre a osteoartrite e a terapia regenerativa IRAP, e a terceira um estudo de 

relato de três casos clínicos submetidos a tratamentos com a terapêutica IRAP e posterior 

discussão e considerações gerais. O objectivo do presente trabalho consistiu na avaliação, 

em termos clínicos, e tratamento e relato de três casos de claudicação refractários aos 

tratamentos convencionais (AINEs, corticosteróides e AH intra-articulares) e que 

posteriormente realizaram terapêutica com a terapia regenerativa IRAP®. Os três equinos 

foram observados durante o período de estágio curricular, na EVP – Equine Veterinary 

Performance.la 
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II – Revisão bibliográfica 

1. Caracterização estrutural e funcional das articulações 

1.1 Anatomia e classificação das articulações 

As articulações são estruturas compostas por ossos, cartilagem articular, osso subcondral, 

cápsula articular (membrana sinovial interna e membrana fibrosa externa), líquido sinovial e 

por estruturas ligamentosas que fazem a conexão entre os ossos envolvidos na articulação 

(Figura 1). O funcionamento normal das articulações depende da integridade de todos os 

elementos anteriormente referidos (Fribie, 2006). A articulação é uma estrutura dinâmica que 

possui uma renovação regular dos seus constituintes, interagindo estes, entre si, de forma 

equilibrada (Sturgeon, 2004). 

 

Existem diferentes tipos de articulações, sendo classificadas segundo o grau de mobilidade 

que possuem: sinartroses (imóveis), anfidiartroses (pouca mobilidade) e diartroses ou 

sinoviais (móveis). As articulações sinoviais, por serem as que apresentam maior grau de 

mobilidade são também as que estão sujeitas a lesão com maior frequência e 

consequentemente são as que requerem maior intervenção médico-veterinária (Frisbie, 

2006). As articulações sinoviais podem ser classificadas com base em vários aspectos. Em 

relação ao número de ossos que formam as articulações, estas podem-se classificar em 

articulações simples, quando são constituídas apenas por dois segmentos ósseos, ou em 

articulações compostas, quando estas são constituídas por mais do que dois ossos. De 

acordo com os tipos de movimento que executam, as articulações podem ser classificadas 

em articulações só com um eixo (uniaxiais) de três tipos: trocleartrose (em dobradiça, 

Ginglimus), na qual o eixo da articulação se posiciona obliquamente em relação ao eixo 

maior do osso envolvido; trocóide (em cone, Articulatio trochoidea), na qual o eixo da 

Figura 1. Constituição da articulação sinovial; adaptado de 

http://www.akitarescueoftulsa.com/back-of-knee-ligament-diagram 
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articulação se posiciona paralelamente em relação ao eixo maior dos ossos e condilartrose, 

a articulação é formada por meio de côndilos em que o osso côncavo, no movimento, se 

adapta ao osso convexo; com dois eixos (biaxiais): articulação em sela (Articulatio sellaris), 

movimentam-se em dois eixos e são exemplos disso as articulações do tarso e articulação 

elipsóide (Articulatio ellipsoidea) como a articulação entre o osso occipital e a primeira 

vértebra cervical. Por último, podem classificar-se em articulações poliaxiais, permitindo 

movimento em mais do que dois eixos, como são exemplos as articulações coxofemoral e 

escapulo-úmeral (Konig & Liebich, 2002).   

Os músculos, os ligamentos a cápsula articular e a conformação dos ossos são os 

elementos que limitam o grau de mobilidade das articulações. A par disso, existe uma 

pressão hidrostática negativa no interior da cavidade sinovial que, em articulações 

saudáveis, confere um efeito de “sucção”, auxiliando na estabilização articular (Mcilwraith, 

2004).  

 

1.2 Cartilagem articular  

A cartilagem articular trata-se de uma estrutura desprovida de vasos sanguíneos, vasos 

linfáticos e terminações nervosas, no entanto é metabolicamente activa, sendo o aporte de 

nutrientes dependente da microcirculação da membrana sinovial via líquido sinovial (Caron, 

2003).   

Microscopicamente, a cartilagem articular, ou hialina, é composta por água (70%), colagénio 

tipo II (15%), proteoglicanos (10%) e condrócitos (2%). Os proteoglicanos e o colagénio 

conferem elasticidade à cartilagem, conferindo-lhe propriedades biomecânicas (Goodrich & 

Nixon, 2006). 

A cartilagem articular é a estrutura central que maioritariamente constitui a superfície 

articular. Segundo Bertone (2008), a integridade da cartilagem é o factor que define o grau 

de lesão de uma articulação.  

Histologicamente a cartilagem articular divide-se em quatro zonas distintas: 1) Camada 

superficial, cujas células possuem forma alongada e estão orientadas de forma paralela em 

relação à superfície articular; 2) Camada de transição, ou média, onde as células possuem 

forma arredonda e estão dispostas de forma aleatória; 3) Camada profunda, ou radial, que é 

constituída por células colunares e orientadas de forma perpendicular em relação à 

superfície articular e por último, 4) Camada calcificada, na qual as células se apresentam 

fortemente ligadas por meio de cristais de hidroxiapatite (Figura 2) (Caron, 2003).  
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É uma estrutura de tecido conjuntivo denso altamente especializada que recobre os topos 

ósseos das articulações sinoviais, de modo a absorver e distribuir as cargas a que a 

articulação é sujeita e diminuir o atrito, promovendo o deslizamento das superfícies 

articulares, e deste modo, protegendo o osso subcondral (Patterson-kane & Firth, 2014). 

A degeneração e a fraca resposta regenerativa da cartilagem articular definem o nível de 

progressão da patologia articular (Frisbie, 2006). No entanto, a lesão articular pode-se iniciar 

em qualquer uma das estruturas envolvidas na articulação (como por exemplo no osso 

subcondral ou estruturas ligamentosas) (Bertone, 2008). 

Devido ao facto da cartilagem articular se tratar de uma estrutura avascular, a resposta da 

mesma face a uma lesão não se desenrola de modo típico, como ocorre nos outros tecidos 

vascularizados (inflamação, necrose, reparação/remodelação tecidular) (Panseri et al, 2012). 

Macroscopicamente apresenta um aspecto heterogéneo, com zonas finas e translucidas 

alternadas por zonas mais espessas branco opaco. Cerca de 1-12% da cartilagem articular 

é constituída por condrócitos e o restante é matriz extracelular (McIlwraith, 2004).  

Os condrócitos nos animais adultos, ao contrário do que acontece com a maioria dos outros 

tipos celulares, não têm a capacidade de se proliferarem, nomeadamente em estadio final 

das lesões articulares. São responsáveis pela síntese, organização e manutenção da 

Figura 2. Ilustração esquemática da cartilagem articular normal, orientação e morfologia 
dos condrócitos, orientação das fibras de colagénio e constituição em percentagem de 

cada camada; adaptado de Frisbie, 2012. 
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componente orgânica da matriz extracelular (Patterson-kane & Firth, 2014).  

A matriz extracelular, o constituinte maioritário da cartilagem articular e sintetizada pelos 

condrócitos, é formada por colagénio tipo II (50%), proteoglicanos (35%), glicoproteínas 

(10%), minerais (3%), lípidos (1%) entre outras substâncias (1%) (Frisbie, 2006). 

 

1.3 Osso subcondral 

O osso subcondral é histologicamente semelhante ao tecido ósseo com outras localizações, 

no entanto, a sua organização é diferente e específica. Ao contrário do tecido ósseo dito 

normal, este tipo ósseo apresenta o sistema de Havers orientado paralelamente à superfície 

do topo ósseo, em vez de se orientar ao longo do eixo vertical do osso (Caron, 2003).  

A placa subcondral, ao contrário do osso cortical, apresenta espessura fina. É capaz de 

modificar as forças de compressão a que a cartilagem articular é sujeita devido à sua 

rigidez. O suprimento sanguíneo e as propriedades celulares do osso subcondral são 

fundamentais para a nutrição e regulação da secreção de péptidos por parte dos condrócitos 

(Goodrich & Nixon, 2006). 

 

1.4 Cápsula articular, membrana sinovial e líquido sinovial 

A cápsula articular é formada por duas estruturas: o estrato fibroso, que está localizado na 

porção externa da articulação, proporcionando estabilidade mecânica, é como uma 

continuação do periósteo ou do pericôndrio; e a membrana sinovial que cobre e delimita a 

cavidade articular nos locais desprovidos de cartilagem articular. Apresenta como principais 

funções a fagocitose de materiais indesejáveis ao funcionamento articular, a regulação do 

conteúdo de proteínas e ácido hialurónico no líquido sinovial e a auto-regeneração 

(McIlwraith, 2004).  

A membrana sinovial é responsável por manter a homeostase da articulação e garantir a 

troca de nutrientes e produtos resultantes do metabolismo articular entre os capilares 

sanguíneos e as outras estruturas articulares, incluindo a cartilagem articular. Um suporte 

adequado de oxigénio à articulação contribui para a formação adequada do líquido sinovial, 

metabolismo dos condrócitos e o adequado turnover da matriz extracelular (Bertone, 2008). 

Quando observada por via artroscópica, a membrana sinovial apresenta, na sua superfície, 

áreas planas alternadas com áreas constituídas por conjuntos de vilosidades (Frisbie, 2006). 

A membrana sinovial, histologicamente, é diferenciada em duas camadas, a camada íntima 

e a camada subíntima. A primeira trata-se de uma estrutura desprovida de membrana basal, 

constituída por 1-5 camadas de células. Esta é a estrutura que constitui o plexo vascular e 

linfático, funcionando como uma interface entre os capilares sanguíneos fenestrados e a 

cavidade articular. Na camada íntima encontram-se dois tipos celulares, os sinoviócitos tipo  
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A (fagócitos mononucleares derivados da medula óssea) e os tipo B (fibroblastos sinoviais). 

Com a sobrecarga articular e a recorrência de processos inflamatório, a relação percentual 

dos tipos celulares A e B é alterada (Bertone, 2008).Os sinoviócitos tipo A, como fagócitos, 

têm como função proceder à fagocitose ou pinocitose de partículas resultantes do 

metabolismo articular, já os sinoviócitos tipo B são responsáveis pela secreção proteica, 

nomeadamente de ácido hialurónico (AH) e lubricina, contribuindo para o metabolismo da 

articulação (Figura 3) (Frisbie, 2006).  

 

A camada subíntima (subsinovium) é constituída por tecido adiposo, fibroso e areolar. Aqui 

existe, ao contrário da camada íntima, algum aporte sanguíneo (Bertone, 2008). 

O líquido sinovial é constituído maioritariamente por AH, proteoglicanos, fosfolípidos de 

membrana activada e água (Antonacci, 2012). O AH é essencial para a manutenção da 

saúde articular devido às funções de lubrificação e nutrição (Sturgeon, 2004).  

O líquido sinovial é considerado um ultrafiltrado do plasma sanguíneo ao qual é adicionado 

AH, produzido pelos sinoviócitos tipo B. A albumina e o AH articular tem, não só a função de 

contribuir para a pressão oncótica da articulação, mas também de manter a dinâmica do 

líquido (Bertone, 2008). 

O volume intra-articular de líquido sinovial é variável e influenciado pela posição da 

articulação, podendo também variar consoante o movimento e exercício, no entanto, durante 

o repouso, apresenta valor inferior à pressão atmosférica (Caron, 2003).  

2. Lesão articular  

Um dos principais objectivos inerentes ao treino desportivo de equinos é aumentar a força 

do sistema musculoesquelético e a resistência cardiovascular que, teoricamente, aumentaria 

Figura 3. Ilustração esquemática da secreção de ácido hialurónico por parte dos 
sinoviócitos tipo B; (adaptado Frisbie, 2012). 
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em consequência a resistência a lesões. No entanto, muitas das lesões são desencadeadas 

durante o processo de adaptação devido à incapacidade do tecido em causa responder às 

exigências, ocorrendo, deste modo, um desequilíbrio entre lesões subclínicas e a reparação 

tecidular. Lesões subclínicas, tais como alterações da superfície, amolecimento, 

fragmentação condral ou osteocondral, fissuras ou desgaste da cartilagem, têm sido 

referidas como comuns nos locais mais frequentes de lesão articular (Patterson-kane & 

Firth, 2014).   

Existem diversos métodos de treino, tendo todos um ponto em comum, a deficiência em 

informação científica que os suporte. Tem-se observado um progresso significativo no 

surgimento de novas informações científicas relacionadas com estudos epidemiológicos 

sobre a incidência e factores de risco das lesões mais frequentes, definição da fisiopatologia 

das lesões e medição dos efeitos dos treinos sobre os ossos, músculos e tendões, 

principalmente em cavalos jovens e no início da vida desportiva (Patterson-kane & Firth, 

2014). 

Do ponto de vista da patologia articular a cartilagem hialina surge como elemento central e 

responsável pela distribuição das cargas exercidas na articulação (Caron, 2003). As lesões 

articulares espontâneas são problemas frequentes na prática clínica de equinos, estando 

referenciado uma frequência de cerca 60% dos casos de claudicação se devem a processos 

de osteoartrite (Caron, 2003).  

Actualmente é mais aceite que a maioria dos casos de claudicação em equinos, por lesão 

articular, seja o resultado do envolvimento de várias estruturas, tais como osso subcondral, 

cartilagem articular, líquido sinovial, ligamentos intra-articulares e ainda pelos elementos 

estabilizadores externos, como os ligamentos, músculo e tendões. Assim, a manifestação 

clínica da doença articular é caracterizada pelo envolvimento de múltiplos factores (Frisbie, 

2006). 

As lesões articulares constituem um importante factor limitante da capacidade física de 

equinos, culminando em diminuição ou perda do desempenho desportivo. Sinovites e 

bursites são duas das principais causas que levam ao desencadeamento de osteoartrite 

aguda podendo esta desenvolver-se para um estado crónico e consequentemente terminar 

com a vida desportiva do cavalo (Ferris, 2011). Deste modo, torna-se fulcral o tratamento 

rápido e eficaz das sinovites e bursites na medida em que estas são responsáveis pela 

diminuição da renovação da matriz extracelular da cartilagem articular (McIlwraith, 2004). 

Defeitos envolvendo a cartilagem articular e/ou osso subcondral (osteocondrais) estão 

frequentemente associados a instabilidade mecânica articular, este último, é um factor que 

aumenta o risco de desencadeamento de osteoartrite. Este tipo de defeitos, envolvendo 

tanto a cartilagem como o osso subcondral, estão frequentemente associados à formação 
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de fibrocartilagem como tentativa de reparação tecidular, no entanto, esta apresenta 

características biomecânicas muito distintas da cartilagem hialina saudável, não 

promovendo uma adequada protecção do osso subcondral (Panseri, 2012). 

 

2.1 Adaptação da cartilagem ao exercício/alterações na cartilagem induzidas pelo 
exercício  

O efeito do exercício sobre as características estruturais/anatómicas nas estruturas de 

tecido conectivo é determinado pela duração e tipo de exercício, natural ou imposto, 

realizado durante o período de desenvolvimento do equino que precede o início dos treinos. 

É ainda desconhecida a intensidade de exercício ideal para as mudanças adaptativas da 

cartilagem ao mesmo (Firth, 2006).  

Embora as respostas individuais ao exercício sejam dependentes de diferenças como a 

conformação individual, a cinética do movimento, a composição das fibras musculares, o 

potencial genético e os factores ambientais, serão também dependentes dos efeitos de todo 

o exercício realizado pelo equino (Firth, 2006).  

A cartilagem articular é capaz de manter a sua integridade quando sujeita a forças regulares 

e durante actividade física normal. Tal acontece devido a um conjunto de mecanismo, como 

a transmissão de forças às estruturas peri-articulares, das superfícies articulares e a 

compliance existente entre a cartilagem articular e osso subcondral. A par disso, a 

cartilagem articular tem propriedades elásticas que lhe confere capacidade para suportar 

algum grau de deformação e desta forma, resistir à compressão exercida pelo peso corporal 

(Caron, 2003). As propriedades mecânicas da cartilagem são influenciadas pela actividade 

dos condrócitos e pela composição da matriz extracelular (Murray, 1999).   

À semelhança do que acontece nos ossos e tendões, sucessivos traumas induzidos na 

articulação, ainda que de pequena magnitude, podem resultar em alterações subclínicas 

que em carácter cumulativo podem desencadear um processo de osteoartrite (Patterson-

kane & Firth, 2014). A cartilagem, em cavalos jovens, é o elemento articular mais susceptível 

a desenvolver lesão, face aos ossos e ligamentos (Firth, 2006).  

O treino excessivo pode resultar em desgaste da cartilagem articular quando o stresse 

induzido na articulação excede a capacidade que esta possui para se adaptar de forma 

biomecânica, podendo daí resultar danos estruturais. Por outro lado, o excesso de exercício 

pode acelerar processos bioquímicos que levam à heterogeneidade da cartilagem, levando 

a alterações na distribuição da carga exercida sobre a articulação (Bertone, 2008). Sabe-se 

que o excesso de stresse mecânico altera a actividade dos condrócitos, nomeadamente o 

equilíbrio entre as actividades de síntese e de degradação, induzindo alterações 

degenerativas na matriz extracelular. Ao contrário do que acontece com outros tipos 
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celulares, os condrócitos da cartilagem de animais adultos, perante uma agressão e 

consequente perda celular, não têm a capacidade de se multiplicarem (Patterson-kane & 

Firth, 2014).  

Assim, numa tentativa de impedir o surgimento de danos na estrutura da cartilagem, os 

condrócitos, perante situações de agressão à articulação, aumentam a produção de 

proteoglicanos com vista a aumentar a rigidez da cartilagem (Bertone, 2008).  

Não se tem mostrado consensual que a prática de exercício durante o processo de 

reparação de danos na cartilagem seja benéfico. No entanto, estudos realizados apontam 

para que o exercício poderá trazer benefícios, quando a força de impacto que chega à 

articulação for inferior ao nível da reparação tecidular (Bertone, 2008). 

A cartilagem articular trata-se de uma estrutura desprovida de terminações nervosas, pelo 

que, as lesões restringidas a esta zona não são acompanhadas de dor (Caron, 2003). 

Assim, a fisiologia da dor articular envolve terminações nervosas existentes na membrana 

sinovial, osso subcondral e estruturas de tecido mole adjacentes (Bertone, 2008). 

É claro que a cartilagem articular responde ao estímulo induzido pelo exercício, no entanto, 

a quantificação desse mesmo, a um nível máximo e óptimo, sem acarretar danos para a 

articulação, ainda não é conhecido, sendo necessário proceder à realização de mais 

estudos no futuro (Firth, 2006). 

 

2.2 Fisiopatologia da Osteoartrite – a doença articular mais comum em equinos 

A doença articular mais frequente em cavalos é a osteoartrite (Mcllwraith, 1996). A 

osteoartrite, ou doença articular degenerativa é um problema comum em cavalos de 

desporto. A osteoartrite em equinos foi definida como sendo uma entidade, cujas alterações 

foram comparadas, em 1938, à osteoartrite em humanos (McIlwraith, 2010). No entanto, só 

em 1966, através da American Association of Equine Practitioners, lhe foi dada a devida 

importância clínica, deixando de ser encarada apenas com base em alterações morfológicas 

observadas ao exame físico e passando a ser associada à claudicação e com justificação 

para a realização de exames complementares de diagnóstico (McIlwraith, 2010). 

Trata-se de uma doença de carácter crónico1, caracterizada pela degradação progressiva da 

cartilagem articular, frequentemente acompanhada por alterações nas outras estruturas 

articulares, como os tecidos moles adjacentes e/ou osso subcondral (Carmona & Giraldo-

murillo, 2007). Por se tratar de um processo associado a uma forte componente inflamatória, 

a osteoartrite pode ser acompanhada por dor e/ou diminuição de função (Palmer & Bertone, 

1994, Mcllwraith, 1996, citados por Carmona & Giraldo-murillo, 2007).  
1.Embora o termo osteoartrite sugira, devido ao sufixo –ite e segundo a terminologia médica, a designação de um processo agudo, na 
bibliografia consultada os autores referem-se a esta como sendo uma afecção de carácter crónico, caracterizado pela degradação 
progressiva da cartilagem articular, bem como das outras estruturas adjacentes. Ainda segundo a terminologia médica, os processos 
degenerativos, de carácter crónico assumem o sufixo –ose, no entanto, nenhum dos autores consultados define esta doença como 
osteoartrose. 
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Actualmente, considera-se que a osteoartrite é caracterizada por um conjunto de lesões 

(Figura 4) que culminam num estadio final comum: degeneração progressiva da cartilagem 

articular acompanhada de alterações no osso subcondral e nos tecidos moles adjacentes à 

articulação (McIlwraith, 2012).  

 

A doença pode ser desencadeada por factores como o excesso de carga que chega à 

articulação, instabilidade articular, trauma singular ou repetido, hipóxia e excesso de peso 

(Sandoval & Carmona, 2013). 

À semelhança com os humanos atletas, o stresse articular e a osteoartrite está relacionado 

com a prática de desporto em cavalos (Bertone, 2008). A osteoartrite pode desencadear-se 

tanto em cavalos jovens e em início da vida desportiva, como em cavalo idosos, após muitos 

anos de treinos e competições. A articulação mais frequentemente afectada é a articulação 

metacarpofalângica (MCF), seguida das articulações do carpo (McIlwraith, 2010).  

Recentemente, um estudo experimental veio demonstrar que lesões na cartilagem articular 

podem ocorrer mesmo na ausência de instabilidade mecânica da articulação ou até mesmo, 

sem história de um episódio de trauma. Provou-se ainda que a perda de 

glicosaminoglicanos (GAG) está associada a alterações morfológicas precoces da 

cartilagem articular (McIlwraith, 2010).  

Do ponto de vista bioquímico, a articulação possui uma renovação metabólica cujo equilíbrio 

é devido a processos anabólicos e catabólicos. A osteoartrite, na sua origem, pode ser 

Figura 4. Ilustração esquemática da comparação entre a articulação normal (à esquerda) 

e a articulação com osteoartrite (à direita); a- fibrose da cápsula articular, b – sinovite, c – 
lesão na cartilagem, d – ácido hialurónico despolimerizado, e – osteófito, f – quistos 

subcondrais, g – capilares sanguíneos engorgitados; (adaptado Frisbie, 2012) 
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definida pela predominância da via catabólica, que leva à falha e degradação dos tecidos. 

Dois factores interrelacionados entre si devem ser considerados na fisiopatologia da 

osteoartrite: forças mecânicas anormais e falha metabólica dos tecidos (Frisbie, 2012). O 

equilíbrio entre as reacções anabólicas e catabólicas é fundamental para a manutenção da 

integridade da cartilagem e para a reparação molecular e tecidual resultante do uso diário. O 

reconhecimento de que existe desequilíbrio entre as reacções anabólicas e catabólicas na 

osteoartrite é importante para o estabelecimento do tratamento de modo a promover as 

reacções anabólicas ou inibindo as reacções catabólicas (McIlwraith, 2012).  

A doença pode envolver todas as estruturas da articulação, não se restringindo apenas à 

cartilagem articular. Esta última, aquando do processo degenerativo, poderá surgir com 

fissuras, ulcerações e diminuição da sua espessura em toda a superfície. Foi recentemente 

reconhecido que o desenvolvimento da osteoartrite se pode iniciar por lesões em diversas 

estruturas da articulação, tais como na membrana sinovial, na cápsula articular, no osso 

subcondral, nos ligamentos, na cartilagem articular, ou como uma combinação dos 

anteriores (McIlwraith, 2012).   

Os factores de risco para o desenvolvimento de osteoartrite em humanos foram 

classificados, e adaptados para a osteoartrite em equinos, em dois mecanismos 

relacionados, quer para os efeitos adversos da carga mecânica dita anormal exercida sobre 

cartilagem normal, quer para carga mecânica normal exercida sobre cartilagem lesionada 

(McIlwraith, 2012). As forças mecânicas anormais podem ser representadas por 

instabilidade mecânica que podem interferir com o processo de reparação dos tecidos 

(Frisbie, 2012).   

Foram desenvolvidos três hipóteses para a fisiopatologia da osteoartrite. A primeira baseia-

se fundamentalmente na existência de cartilagem articular com defeitos e 

consequentemente com propriedades biomecânicas alteradas. Recentemente foi 

identificado em humanos um defeito em colagénio tipo II, como exemplo deste mecanismo, 

mas que ainda não foi identificado em equinos. A segunda hipótese envolve alterações 

físicas no osso subcondral em consequência da diminuição de espessura da cartilagem 

articular. Nesta hipótese, uma vez que cartilagem apresenta uma espessura muito fina, não 

possui capacidade efectiva para absorver todos os impactos que chegam à articulação, 

tornando-se necessário que os ligamentos, músculos e osso subcondral atenuem essa força 

de impacto. Assim, segundo esta hipótese, o impacto mecânico normal que chega às 

articulações, resulta em microfracturas do osso subcondral e do osso trabecular epifisiário. A 

última hipótese, que é a mais aceite, baseia-se no facto de que as forças mecânicas 

exercidas sobre a articulação provocam lesão na cartilagem saudável. As lesões celulares 

vão resultar em alterações metabólicas nos condrócitos, levando à produção de enzimas 
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proteolíticas que levam à degradação da cartilagem e à diminuição da produção de 

proteoglicanos. A cartilagem é uma estrutura relativamente resistente às forças mecânicas 

mas por outro lado, é susceptível à presença de traumas repetidos. De entre muitas causas 

potencialmente responsáveis, os traumas repetidos na articulação, é provavelmente o factor 

predisponente mais importante para a osteoartrite em equinos, devido ao efeito de 

degradação sobre a cartilagem articular (Figura 5) (Caron, 2003).  

  

Quando a capacidade de reparação dos condrócitos é ultrapassada e ocorre diminuição de 

proteoglicanos, há progressão da perda de cartilagem. O processo progressivo da 

degeneração da cartilagem é acompanhado de diminuição da espessura do osso 

subcondral, formação de osteófitos marginais e pode, ou não, envolver outras estruturas, 

tais como a membrana e o líquido sinovial (Sipe, 1995). Foi também sugerido que a 

presença de pressão intra-articular muito elevada nas articulações lesionadas e associadas 

à presença de efusão articular, pode interferir com o adequado aporte sanguíneo através 

dos capilares sinoviais, implicando não só uma diminuição no aporte de oxigénio aos 

tecidos, mas também a possibilidade de provocar lesões por deficiente perfusão sanguínea. 

Neste caso, a isquémia também poderia conduzir à produção de radicais livres derivados do 

oxigénio (McIlwraith, 2004). 

A presença de sinais clínicos e a degradação da cartilagem articular, do ponto de vista 

bioquímico, pode ser explicado devido à presença em excesso de citoquinas catabólicas, 

leucotrieno B4 e radicais livres (óxido nítrico) (Carmona & Giraldo-murrilo, 2007). 

 

 

Figura 5. Diagrama com as possíveis vias da degradação da cartilagem articular 

secundária ao trauma articular; MEC – matriz extracelular, PGs - proteoglicanos (adaptado 

de McIlwraith e co-autores, 2012) 
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2.3 Sintomatologia e diagnóstico da osteoartrite 

A osteoartrite é uma das principais causas de claudicação, nas diversas disciplinas, em 

equinos de desporto (Caron, 2003). Por sua vez, os problemas articulares em equinos de 

desporto são as principais causas de perdas económicas no sector da competição, estando 

estas associadas frequentemente à presença de dor articular devido a osteoartrite. É 

importante frisar que, em muitos casos de osteoartrite, especialmente nos casos menos 

graves, o único sinal clínico exibido pelo equino é a diminuição do desempenho desportivo 

(Frisbie, 2012).  

Como anteriormente referido, embora a cartilagem seja uma estrutura desprovida de 

inervação, os outros componentes da articulação como, a cápsula articular, membrana 

sinovial, ligamentos, periósteo e osso subcondral, possuem inúmeras fibras tipo C não 

mielinizadas e são definidas como principais elementos da percepção da dor na osteoartrite 

(Frisbie, 2012). 

A apresentação sintomatológica da osteoartrite varia consoante o estadio da doença, 

podendo alguns cavalos apresentarem claudicação grave e outros apenas ligeira assimetria 

nas passadas. Pode ser observada a presença de efusão sinovial (distensão articular pela 

acumulação de líquido no seu interior), no entanto, o seu volume não pode ser 

correlacionado com a gravidade do processo, nem confirma o diagnóstico de osteoartrite. Ao 

teste de flexão das articulações metacarpofalângica e interfalângicas proximal e distal (teste 

de flexão do boleto) a resposta é frequentemente positiva, observando-se agravamento da 

claudicação. A claudicação é, frequentemente, de carácter progressivo, uni ou bilateral, 

agrava-se em piso duro e com exercício intenso. Pode ainda ser observado diminuição da 

amplitude dos movimentos (McIlwraith, 2012, Nelson & Goodrich, 2015).  

À semelhança com a osteoartrite em humanos, não existe correlação significativa entre os 

sinais clínicos e a gravidade das lesões observadas aos meios de diagnóstico complementar 

(Caron, 2003, Frisbie, 2012). Segundo Caron (2003), como resultado da dor articular, a 

claudicação é tipicamente atribuída ao envolvimento dos tecidos moles circundantes e 

tecido ósseo. 

Uma das possíveis justificações para a falta de correlação entre a sintomatologia e 

gravidade das lesões observadas reside no facto de não existir uma padronização dos 

parâmetros observados, por exemplo ao exame radiográfico (Frisbie, 2012).  

O diagnóstico de osteartrite inicia-se pela elaboração da história pregressa, execução do 

exame físico direccionado para a claudicação, exame estático e dinâmico, realização de 

bloqueios anestésicos com o intuito de localizar a origem da dor e realização dos exames 

complementares de diagnóstico (McIlwraith, 2004, McIlwraithe et al, 2012). 



 

   

  16 

 

Existem vários métodos de exame imagiológicos, no entanto o exame radiográfico, apesar 

de ser o menos sensível e específico para o diagnóstico de osteoartrite, é o mais utilizado. A 

par disso, este tipo de exame imagiológico apresenta limitações na fase inicial do 

diagnóstico de osteoartrite, uma vez que as alterações iniciais na cartilagem articular não 

são muito perceptíveis ao mesmo (McIlwraith et al, 2012). Ao exame radiográfico podem ser 

observadas as seguintes alterações: osteófitos peri-articulares, esclerose, lise do osso 

subcondral, aumento da densidade radiográfica do osso subcondral, num estadio final, 

perda/diminuição do espaço articular (sugerindo perda de cartilagem articular), distensão da 

cápsula articular, edema dos tecidos peri-articulares e/ou fragmentação osteocondral 

(McIlwraith et al, 2012, Nelson & Goodrich, 2015).    

É importante sublinhar que, compatível com o referido anteriormente, é possível existirem 

casos de osteoartrite em estado avançado com ausência de lesões observáveis ao exame 

radiográfico (Nelson & Goodrich, 2015).    

O exame ecográfico parece ser um método complementar de diagnóstico mais sensível que 

o exame radiográfico, na medida em que se torna útil para a detecção de alterações iniciais 

tais como efusão sinovial, espessamento de tecidos moles peri-articulares, alterações nos 

ligamentos peri e intra-articulares, e até mesmo, alterações ao nível da cartilagem articular e 

do osso subcondral (Caron, 2003).  

A ressonância magnética é um método de diagnóstico imagiológico com obtenção de 

imagens de alta resolução e definição (Caron, 2003). É o método complementar de 

diagnóstico imagiológico mais indicado para a observação de estruturas de tecido mole 

adjacentes à articulação, bem como as estruturas intra-articulares (McIlwraith, 2004), 

nomeadamente na detecção das alterações inicias da cartilagem, bem como para o 

diagnóstico de osteoartrite em fases iniciais da doença (Caron, 2003, Nelson & Goodrich, 

2015). A magnitude do sinal varia nos diferentes tecidos devido às suas diferenças na 

densidade de protões e na quantidade de moléculas ligadas, ou não, à água que os 

constitui. Por isto, e como a maioria das lesões se manifesta inicialmente pelo aumento do 

teor em água (tal como acontece ao nível da cartilagem articular), a ressonância magnética 

apresenta-se como o método de diagnóstico imagiológico complementar ideal para a 

avaliação da cartilagem articular, ligamentos, tendões, cápsula articular, membrana sinovial 

e medula óssea (Mair et al, 2003). Este meio de diagnóstico complementar, em alternativa à 

artroscopia, permite a observação de estruturas no interior da articulação de um modo não 

invasivo (McIlwraith, 2004). 

O exame da articulação com o recurso a um artroscópio permite a avaliação dos tecidos não 

ósseos no seu interior, incluindo a análise da membrana sinovial e as suas vilosidades, a 

cartilagem articular, ligamento intra-articulares e meniscos (McIlwraith, 2004).  
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A análise das característica macroscópicas do líquido sinovial deve ser encarado como um 

procedimento rotineiro, devendo essas características serem avaliadas no momento em que 

se acede ao interior da articulação afectada. O líquido sinovial normal apresenta coloração 

amarelo pálido, transparente e sem elementos floculares. O volume pode sofrer alterações, 

podendo estar aumentado em casos de sinovite ou diminuído em casos de fibrose da 

cápsula articular. Ainda, as alterações da sua viscosidade podem decorrer devido à 

desregulação das proporções entre AH e outras moléculas do líquido sinovial (McIlwraith, 

2004). 

 

2.4 O papel de vários factores na fisiopatologia da osteartrite 

2.4.1 O papel da sobrecarga e da instabilidade articular na fisiopatologia da 
osteoartrite 

A sobrecarga mecânica exercida sobre a articulação, especialmente sobre o osso 

subcondral, leva ao desenvolvimento de microfracturas, remodelação, calcificação e 

deslocação da linha de união osteocondral, que no seu conjunto proporcionam a perda de 

elasticidade da cartilagem articular. (Carmona & Giraldo-murrilo, 2007).  

As principais causas de instabilidade articular são as lesões nos ligamentos peri e intra-

articulares, na cápsula articular, nos músculos adjacentes e nos tendões que fornecem 

suporte mecânico à articulação. A instabilidade articular produz dano directo na cartilagem 

articular devido ao facto da força mecânica exercida sobre a articulação não ser distribuída 

de forma normal, sobrecarregando algumas zonas da cartilagem e o osso subcondral 

(Carmona & Giraldo-murrilo, 2007). 

 

2.4.2 O papel da membrana sinovial na fisiopatologia da osteoartrite 

Embora a fisopatologia da osteoartrite esteja directamente associada ao envolvimento 

predominante da cartilagem articular e do osso subcondral, tem-se reconhecido que a 

membrana sinovial contribui para a fisiopatologia de modo crucial na depleção de matriz 

extracelular (Caron, 2003). A membrana sinovial é uma estrutura que não oferece protecção 

mecânica à articulação mas que contribui para o processo de osteoartrite, perpetuando a 

degradação da cartilagem, quando a causa primária que levou à sua alteração não for 

removida (Carmona & Giraldo-murrilo, 2007).   

Estudos recentes vieram mostrar que, em diversas espécies de animais, os sinoviócitos 

possuem uma variedade de mediadores inflamatórios e enzimas com acção de degradação 

da cartilagem articular. No entanto, a caracterização quantitativa e temporal dos efeitos, 

destes acima referidos, sobre a cartilagem ainda não foi totalmente estabelecida (Caron, 

2003).   
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2.4.3 O papel dos condrócitos na fisiopatologia da osteoartrite 

As alterações metabólicas decorridas nos condrócitos desempenham um papel fundamental 

na fisiopatologia da perda de cartilagem articular (Caron, 2003). Estudos in vitro 

demonstraram que as citoquinas catabólicas podem induzir apoptose nos condrócitos 

(Blanco, 1998). Em articulações normais, os condrócitos são responsáveis pela manutenção 

do equilíbrio entre a degradação e a reparação da matriz extracelular através de citoquinas 

e estímulos mecânicos. Pelo contrário, em articulações com osteoartrite deixa de existir um 

equilíbrio homeostático, passando a predominarem processos catabólicos, ocorrendo 

diminuição da síntese de matriz extracelular, perda progressiva de cartilagem, e 

consequentemente das propriedades visco-elásticas que esta confere à articulação, 

tornando, deste modo, a articulação incapaz de suportar as forças mecânicas normais que 

chegam até ela (Caron, 2003). 

A perda de colagénio e as alterações no tamanho das suas fibras contribuem para o 

enfraquecimento da matriz extracelular e pode contribuir para o aumento da percentagem de 

água no estadio inicial de lesões na cartilagem (Caron, 2003). Estas alterações, por sua vez, 

alteram as propriedades mecânicas da cartilagem, tornando-a mais frágil e menos apta para 

suportar as forças mecânicas normais exercidas na articulação (Frisbie, 2012).    

Kim e co-autores (2003) demonstraram que os equinos com osteoartrite apresentaram uma 

correlação positiva entre a degradação da cartilagem articular e a apoptose dos condrócitos. 

Demonstraram ainda que a percentagem de apoptose em cartilagens com osteoartrite foi 

significativamente maior do que a apoptose em cartilagens saudáveis.  

 

2.4.3.1 Matriz Metaloproteinases (MMPs) 

Os principais mediadores da degradação da matriz extracelular são proteinases, 

pertencentes ao grupo das MMPs, produzidas, maioritariamente pelos condrócitos, e uma 

pequena parte pelos sinoviócitos. As MMPs possuem papel importante no desenvolvimento 

da osteoartrite devido à sua capacidade de degradação da matriz extracelular. As MMPs 

estão presentes em elevadas concentrações nas cartilagens afectadas, apresentam uma 

relação de distribuição com a localização e gravidade das lesões histológicas, ou seja, o 

grau de lesão ao nível histológico é proporcional à concentração de MMPs nessa zona. 

Podem ser divididas em colagenases (MMP-1, MMP-8 e MMP-13), estromalisinas (MMP-3 e 

MMP-10) e gelatinases (MMP-2 e MMP-9) (Tabela 1) (Caron, 2003). As MMPs são libertadas 

de forma inactiva, ou seja, sob a forma pro-MMPs (Frisbie, 2012). 

A MMP-1, é responsável pela degradação do colagénio tipo II, através da clivagem das 

cadeias α; a MMP-8 é libertada a partir dos leucócitos polimorfonucleados; a MMP-13 é a 

proteinase com actividade mais agressiva sobre a degradação do colagénio tipo II, 
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apresenta uma velocidade de degradação dez vezes superior à MMP-1 e a sua síntese é 

regulada pela interleucina-1 (IL-1) e pelo factor de necrose tumoral α (TNFα). As 

estromalisinas degradam principalmente os proteoglicanos (PGs) da matriz extraceclular, 

mas também podem degradar parcialmente o colagénio e outras proteínas da cartilagem 

presentes em menores quantidades. Por último, as gelatinases têm como substratos o 

colagénio e a elastinas (Frisbie, 2012). A actividade das MMPs, na cartilagem saudável, é 

inibida pela acção de proteínas sintetizadas pelos condrócitos, sinoviócitos e células 

endoteliais. O principal inibidor é o “inibidor tecidual da metaloproteinase-1” (TIMP-1). 

Pensa-se que o TIMP-1 seja um importante factor na longevidade e saúde da cartilagem 

articular, uma vez que, quando não existe equilíbrio entre o ratio MMPs:TIMP-1 ocorre 

desenvolvimento/progressão da degradação da cartilagem articular (Caron, 2003).  

 

Tabela 1. Resumo das actividades das MMPs envolvidas na fisiopatologia da osteoartrite (adaptado 
de Caron, 2003). 

Proteinase Nomenclatura (MMP)  Tecidos alvo  

Colagenases 

Colagenase intersticial MMP-1 Colagénios tipo II e X, 
colagénio II parcialmente 
degradado, agrecan e 
proteínas de ligação 

Colagenase de neutrófilos MMP-8 Colagénio tipo II, agrecan e 
proteínas de ligação 

Colagenase 3 MMP-13 Colagénios tipo II, IV, IX e X, 
agrecan e fibronectina 

Estromalisinas 

Estromalisina 1 MMP-3 Agrecan, fibronectina, 
colagénio II parcialmente 
degradado, colagénios IV, 
IX, X e XI, pró-colagénios, 
proteínas de ligação e 
elastina 

Estromalisina 2 MMP-10 Agrecan, fibronectina, 
colagénio II parcialmente 
degradado, colagénios IV, 
IX, X e XI, pró-colagénios, 
proteínas de ligação e 
elastina 

Gelatinases 

Gelatinase A MMP-2 Colagénio tipo II 
parcialmente degradado, 
colagénio X e XI e elastina 

Gelatinase B MMP-9 Agrecan, fibronectina,  
colagénio X e XI, pró-
colagénios, proteínas de 
ligação e elastina 
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2.4.4 O papel da sinovite e da bursite na fisiopatologia da osteoartrite 

A sinovite e a bursite são afecções frequentes na articulação MCF que podem contribuir 

para o desenvolvimento da osteoartrite na medida em que aumentam a produção de 

mediadores inflamatórios, tais como MMPs, prostaglandinas, radicais livres, IL-1 e TNF-α 

(McIlwraith, 2012). Pensa-se que a sinovite e bursite primária sejam o resultado de danos 

biomecânicos consecutivos e de baixa intensidade na articulação. No entanto, ambas 

podem surgir secundariamente a outras anomalias na articulação. Em alguns casos de 

sinovite, é possível observar a presença de hiperplasia das células da camada íntima da 

membrana sinovial (sinovite vilonodular), pensa-se que esteja associada a uma resposta 

metabólica dos sinoviócitos e que contribui nos eventos fisiopatológicos centrais da 

osteoartrite (Frisbie, 2012). 

A importância do envolvimento da inflamação da membrana sinovial na fisiopatologia da 

osteoartrite foi demonstrada recentemente num estudo, com recurso a um modelo com 

sinovite aguda induzida experimentalmente (McIlwraith, 2012). 

A sinovite pode estar relacionada com a osteoartrite devido a três causas principais, em 

consequência de traumatismos repetidos, devido a sobrecarga articular, ou até mesmo em 

consequência de tratamento intra-articular com certos fármacos (ex. Acetato de 

metilprednisolona). Assim, a inflamação e o trauma da cápsula articular podem gerar 

instabilidade articular, perpetuar a sinovite, e deste modo, progredir e conduzir a um 

processo de osteoartrite (Carmona, 2003). Aquando de uma lesão articular traumática é 

fundamental ter presente dois conceitos biopatológicos fundamentais: 1) inflamação da 

membrana sinovial e da porção fibrosa da cápsula articular (sinovite e bursite, 

respectivamente) e 2) dano físico ou biomecânico da cartilagem articular e/ou osso 

subcondral. As sinovites e bursites podem afectar as mesmas articulações que a 

osteoartrite, podendo no entanto contribuir para o processo degenerativo pela libertação de 

enzimas, citoquinas e mediadores inflamatórios (McIlwraith, 2004).  

O tratamento da sinovite, em particular da forma aguda, deve ser dirigido a diminuir os 

efeitos da inflamação, nomeadamente a dor, prevenir a progressão para fibrose permanente 

e integral da cápsula articular e prevenir ou diminuir a possibilidade de progressão para 

osteoartrite. Pensa-se que tanto a sinovite como a bursite em cavalos de desporto, esteja 

associada a episódios repetidos de trauma articular, por exemplo o impacto repetido que 

chega às articulações, nomeadamente em pisos duros (McIlwraith, 2004).  

 

2.4.5 O papel da hipóxia na fisiopatologia da osteoartrite  

Uma vez que os condrócitos vivem num meio desprovido de aporte sanguíneo, não recebem 



 

   

  21 

 

oxigénio e nutrientes fornecidos por esta via. Assim, a principal fonte de energia para os 

seus processos metabólicos é a glucose, que chega até à cartilagem através dos 

transportadores de glucose (GLUTs), um tipo específico de proteínas da membrana celular. 

A energia produzida é maioritariamente por via anaeróbica (Siriporn et al, 2009). Siriporn e 

co-autores, (2009) realizaram um estudo que veio demonstrar que a hipóxia e os processos 

degenerativos possuem um efeito significativo sobre o transporte de glucose e a expressão 

de GLUTs. 

Na osteoartrite ocorre neovascularização em resposta à inflamação, possivelmente para 

melhorar o índice metabólico da cartilagem articular e do osso subcondral. Estudos em 

humanos com osteoartrite demonstraram que existe aumento de expressão de factores 

indutores de hipóxia (HIF1α e HIF2α) e que estes, por sua vez, promovem a expressão de 

factores angiogénicos que vão estimular a neovascularização sinovial e aumentar a 

permeabilidade vascular. O resultado final será o desenvolvimento de edema, derrame 

vascular de proteínas, inflamação e destruição da cartilagem articular. No entanto, ainda não 

foram realizados estudos equivalentes em equinos (Carmona & Giraldo-murrilo, 2007). 

 

2.4.6 Homeostase da matriz extracelular na osteoartrite 

Na cartilagem saudável os condrócitos, embora em número reduzido mas significativamente 

activos, são responsáveis pela manutenção do meio onde residem, ou seja, pela renovação 

dos componentes da matriz extracelular. A manutenção da matriz extracelular é conseguida 

devido ao equilíbrio entre a acção das citoquinas catabólicas e anabólicas. A predominância 

de citoquinas catabólicas vai promover a degradação da cartilagem articular (Westacott & 

Sharif, 1996). A renovação normal da matriz extracelular da cartilagem articular é regulada 

pelos condrócitos sob o controlo e influências das citoquinas e do estímulo mecânico 

(McIlwraith, 2004). 

Um dos primeiros eventos na fisiopatologia da osteoartrite é o aumento da concentração de 

água na cartilagem articular. Este aumento provoca a diminuição da elasticidade da 

cartilagem, alteração estrutural do colagénio e perda de PGs. A depleção em PGs sugere a 

falha em citoquinas que controlam a homeostase da matriz, com alteração do equilíbrio 

entre síntese e degradação, favorece os processos catabólicos. A reparação geralmente não 

é satisfatória, possivelmente devido a alterações na composição e distribuição dos GAGs 

bem como a alterações na capacidade de agregação do AH. No estadio inicial, os equinos 

com osteoartrite podem ser assintomáticos. A partir do momento em que é estabelecido o 

primeiro tratamento, assume-se que já existe dano na cartilagem articular (Westacott & 

Sharif, 1996). As citoquinas são capazes de induzir a depleção de proteoglicanos na 

cartilagem articular, aumentando a taxa de degradação e diminuindo a taxa de síntese em 
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associação com a libertação de proteinases e prostaglandinas (McIlwraith, 2004). 

 

3. Citoquinas envolvidas na lesão articular – definição  

O termo citoquina define uma glicoproteína solúvel produzida por um tipo celular e que actua 

sobre outros tipos celulares (McIlwraith, 2004). São moléculas que desempenham um papel 

importante no metabolismo da membrana sinovial e da cartilagem articular, tanto em 

articulações saudáveis como nas lesionadas (Frisbie, 2012). 

As citoquinas são produzidas pelas células em resposta a sinais específicos e 

posteriormente vão influenciar a acção das células-alvo, exercendo sobre elas um efeito 

positivo ou negativo. São moléculas que possuem um tempo de semi-vida relativamente 

curto, pelo que normalmente as células-alvo estão próximas das células que as produzem, 

deste modo, as citoquinas são sintetizadas no espaço intracelular e actuam directamente 

nas células-alvo adjacentes. Uma citoquina pode actuar em mais do que um tipo de celular, 

numas com efeito positivo e noutras com efeito negativo, por outro lado, um único tipo 

celular pode ser alvo de mais do que uma citoquina, ainda, a mesma célula é capaz de 

responder de formas diferentes à mesma citoquina, dependendo do estado do 

desenvolvimento em que se encontra (Westacott & Sharif, 1996). A rede de citoquinas é 

auto-regulada através de citoquinas com acções opostas, pela libertação de receptores de 

citoquinas solúveis e pela produção de antagonistas de ligação aos receptores das 

citoquinas (Arend et al, 1998). A saúde da articulação depende, entre outras coisas, da 

expressão adequada de vários factores de crescimento (GFs), citoquinas e enzimas que 

promovem a remodelação da matriz extracelular. Do ponto de vista bioquímico, a 

fisiopatologia da osteoartrite pode ser dividida em dois processos: processo catabólico e 

processo anabólico (Tabela 2) (Carmona & Giraldo-murrilo, 2007).  

Tabela 2. Classificação das principais citoquinas intervenientes na osteoartrite e as suas acções; IL – 
interleucina, TNF-α – factor de necrose tumoral alfa, NO – óxido nítrico, MMPs – metaloproteinases, 
PGE2 – prostaglandina E2, TIMP – inibidor tecidual da metaloproteinase-1, IRAP – proteína 
antagonista do receptor de interleucina-1, IGF – factor de crescimento semelhante à insulina,  bFGF – 
Factor básico de crescimento fibroblastos,  TGF-β – factor de transformação de crescimento-β, *As 
citoquinas reguladoras podem ter diversas acções (ex. IL-6 amplifica o efeito da IL-1 na síntese de 
MMPs mas, por outro lado, induz a síntese de TIMPs); adaptado de Caron, 2003.   

Categoria Exemplos Acções 

Citoquinas catabólicas (pró-
inflamatórias) 

IL-1,  TNF-α Promove a síntese de 
MMPs, a produção de NO e 
PGE2 

Citoquinas moduladoras 
(Reguladoras)* 

IL-4, IL-6, IL-10, IL-13 Estimulam a síntese de 
TIMP e IRAP, inibem a 
síntese de IL-1 

Citoquinas anabólicas (Factores 
de crescimento) 

IGF-1, TGF-β, bFGF Promovem a síntese de 
colagénio e de PG 
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Nas articulações, quer saudáveis quer alteradas, estes mediadores regulam o metabolismo 

da membrana sinovial e cartilagem articular. Na fisiopatologia da osteoartrite, as citoquinas 

pro-inflamatórias mais importantes são a IL-1 e o TNF-α (Caron, 2003).  

A perda de cartilagem articular na osteoartrite ocorre em consequência do desequilíbrio 

entre os processos anabólicos e catabólicos, com predominância desta última (Weastacott & 

Sharif, 1996). 

 3.1 Processo catabólico  

O processo catabólico associado ao desenvolvimento de osteoartrite está relacionado com a 

expressão excessiva de IL-1, que por sua vez estimula a libertação de outros metabolitos 

com actividade catabólica, como MMPs, eicosanoides (Prostaglandina E2 (PGE2)), 

leucotrienos (Leucotrieno B4 (LTB4)) e radiais livres (óxido nítrico (NO)) (Carmona & 

Giraldo-murrilo, 2007).  

A presença de IL-1 em articulações de cavalos com osteoartrite foi identificada pela primeira 

vez em 1990 por Morris e co-autores (McIlwraith, 2004). Estudos realizados na área das 

citoquinas nos tecidos articulares sugerem que a IL-1 e o TNF-α modulam a síntese de 

MMPs tanto para os condrócitos como para as células sinoviais, mostrando-se importantes 

mediadores das lesões articulares.  

Foram atribuídas actividades autócrinas e parácrinas (Figura 6) tanto para a IL-1 como para 

o TNF-α. Ambas actividades têm o potencial de amplificar o estímulo original. Estas 

actividades servem para aumentar a velocidade dos mecanismos homeostáticos, no 

entanto, em certas lesões podem exacerbar os processos deletéricos envolvidos. Certas 

citoquinas, como é o exemplo da IL-1, têm a capacidade de permanecerem ligadas à 

membrana celular, exercendo efeitos directos célula a célula (Westacott & Sharif, 1996).  

Figura 6. Ilustração esquemática das vias de comunicação extra e intra-celulares; 1 – actividade parácrina, 

as citoquinas ligam-se aos receptores na membrana celular, 2 – actividade autócrina, a citoquina 
produzida liga-se aos receptores da célula que a produziu, 3 - actividade autócrina modificada, um factor 

interno liga-se ao receptor celular sem ser libertado, 4 – contacto directo célula a célula, permitindo a 
ligação entre citoquinas e receptores de célula adjacente, adaptado de Westacott & Sharif, 1996. 
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A IL-1 é um polipéptido que se apresenta sob duas formas, IL-1 α e IL-1β e possui 

propriedades metabólicas, fisiológicas, hematopoiéticas, imunológicas e inflamatórias, esta 

última com maior importância ao nível da lesão articular (Dinarelllo, 1991). A IL-1β apresenta 

um papel importante ao nível da destruição da cartilagem articular, enquanto que o TNF-α 

desempenha acção maioritariamente ao nível do processo inflamatório (Rutgers et al 2010). 

A IL-1 e o TNF-α possuem efeitos semelhantes, no entanto a IL-1 é a citoquina pro-

inflamatória mais importante no desenvolvimento da osteoartrite e é classificada como 

mediador da lesão articular (Weastacott & Sharif, 1996). Teste in vitro demonstram que 

ambas as moléculas potenciam a actividade uma da outra e ainda que o TNF-α estimula a 

actividade da IL-1 (Frisbie, 2012). IL-1 e o TNF-α podem ser produzidos pelas células 

sinoviais e condrócitos e por conseguinte, possuir efeitos deletérios sobre a cartilagem 

articular (McIlwraith, 2004). Na osteoartrite, a IL-1 e o TNF-α demonstraram estarem 

presentes num nível superior ao normal, promovendo assim a produção de MMPs, NO e 

PGE2 e inibindo a síntese de colagénio tipo II (Frisbie, 2012). Nas articulações com 

osteoartrite, os condrócitos e as células da membrana sinovial, perante a presença de 

estímulos, produzem IL-1 (Westacott & Sharif, 1996). 

O papel da IL-1 no metabolismo da cartilagem articular prende-se ao facto de ter acção 

inibitória sobre a síntese de colagénio tipo II, acção promotora a síntese de colagénio tipo I 

característico dos fibroblastos, por promover a produção de enzimas proteolíticas envolvidas 

a degradação da matriz extracelular e ainda por impedir a produção de PGs por parte dos 

condrócitos. Para que ocorra degeneração da cartilagem é necessário que as citoquinas 

com actividade catabólica se liguem a receptores específicos existentes na superfície da 

membrana celular. Os receptores para a IL-1 são altamente sensíveis, necessitando de 

pouca quantidade desta citoquina ligada para desencadear processos degenerativos nas 

articulações (Westacott & Sharif, 1996). Segundo Westacott & Sharif (1996), o elevado 

número de receptores do tipo 1 na superfície dos condrócitos em cartilagens lesionadas 

pode ser responsável pela elevada susceptibilidade à acção degenerativa da IL-1α e IL-1β, 

em comparação com cartilagens saudáveis. 

Kamm e co-autores, (2010) num estudo recente sobre a expressão de citoquinas e enzimas 

catabólicas na membrana sinovial, líquido sinovial e cartilagem do carpo de equinos com 

osteoartrite mostrou que a membrana sinovial e a cartilagem lesionadas apresentam maior 

expressão de TNF-α do que de IL-1β.  Ainda, comparando zonas de cartilagem saudável e 

zonas afectadas, os receptores para a IL-1β e para o TNF-α existem em maior número nas 

zonas com lesão. O TNF-α é a citoquina maioritariamente presente no estadio agudo da 

osteoartrite enquanto que a IL-1β é considerada a citoquina principal por estar presente em 
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todos os estadios do desenvolvimento da doença. 

Os radicais livres de oxigénio desempenham papel importante na degradação do AH e 

colagénio. Foi demonstrado que as células produzem NO em resposta à presença da IL-1, e 

que este actua nos condrócitos, ao nível da inibição das suas actividades anabólicas 

(Frisbie, 2012). O NO, a par dos mediadores anteriormente referidos, tem acção na 

fisiopatologia da osteoartrite actuando como mediador no processo de destruição da matriz 

extracelular. Trata-se de um metabolito resultante da oxidação da L-arginina, pela 

catalização das enzimas óxido nítrico sintetases. Possui diversas acções, nomeadamente 

acção mediadora sobre os condrócitos, através da promoção da sua apoptose e inibição das 

suas actividades de síntese, nomeadamente da matriz extracelular, aumenta a expressão de 

MMPs e reduz a síntese da proteína antagonista do receptor de IL-1 (IL-1Ra) (Caron, 2003). 

 

 
3.2 Processo anabólico  

Durante o processo de osteoartrite, o organismo produz citoquinas anti-inflamatórias que 

têm a capacidade de inibir parcialmente o efeito dos péptidos com actividade catabólica. 

Algumas moléculas moduladoras (Interleucina-6 (IL-6)) exercem um efeito contra-regulador, 

inibindo, desta forma, a expressão de factores nucleares relacionados com a produção de 

metabolitos inflamatórios (Carmona & Giraldo-murrilo, 2007).  

Os factores de crescimento são polipéptidos biologicamente activos, produzidos pelo 

organismo, que estimulam a divisão, crescimento e diferenciação celular (Tabela 3), 

possuem acção anabólica e proliferativa sobre a matriz extracelular e os condrócitos.  

Na cartilagem articular, os factores de crescimento têm a função de regular e desenvolver a 

homeostase da mesma (Fortier et al, 2011a). Alguns factores de crescimento possuem efeito 

mitogénico sobre os condrócitos, estimulam a síntese de matriz extracelular (Westacott, & 

Sharif, 1996), de PGs, agrecan e colagénio tipo II, diminuindo os efeitos catabólicos das 

citoquinas, tais como a IL-1 e MMPs.  

Os factores de crescimento, devido às suas características, proporcionam tratamentos 

promissores a instituir na terapêutica da osteoartrite, aumentando a regeneração quer das 

lesões focais quer da perda generalizada de cartilagem articular. Muitos dos factores de 

crescimento com efeito benéfico sobre a cartilagem articular actuam principalmente ao nível 

dos condrócitos, estimulando a síntese de PGs e colagénio tipo II, mas também estimulando 

a actividade dos sinoviócitos e diminuindo os efeitos de citoquinas catabólicas e de MMPs 

(Fortier et al, 2011a). 
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Tabela 3. Principais efeitos dos factores de crescimento sobre a cartilagem, condrócitos e membrana 

sinovial; TGF-β1 – factor de crescimento de transformação-β1, BMP – proteína morfogénica do osso, 

IGF-I – factor de crescimento semelhante à insulina-I, FGF – factor de crescimento de fibroblastos, 

PDGF – factor de crescimento derivado de plaquetas, MEC – matriz extracelular, IL-1 – interleucina 1, 

MMPs – matriz metaloproteinases, OA – osteoartrite, PGs – proteoglicanos; adaptado Fortier et al, 2011.  

Factor de crescimento Condrócitos/cartilagem Membrana sinovial 

TGF-β1 Estimula a síntese de MEC e 
diminui a actividade catabólica da 
IL-1 e MMPs 

Provocam proliferação e 
fibrose  

BMP-2 Estimula a síntese e o turnover da 
MEC (aumentando a degradação 
de agrecan)  

Tem papel presumível na 
maturação de osteófitos, 
estimula o espessamento da 
membrana em osteoartrite 
induzida experimentalmente 

BMP-7 Estimula a síntese de EMC, diminui 
a degradação da cartilagem 
através da inibição da actividade 
de ILs, e MMPs  

Diminui a expressão de MMPs 
e da agrecanase 

IGF-I Estimula a síntese de MEC, diminui 
o catabolismo da matriz, excepto 
em cartilagens envelhecidas e com 
OA 

Acção protectora sobre a 
membrana que resulta em 
diminuição do espessamento e 
da inflamação crónica 

FGF-2 Diminui a actividade da 
agrecanase, antagoniza a síntese 
de PGs  

Induz a proliferação da 
membrana, da inflamação e a 
formação de osteófitos 

FGF-18 Aumenta a proliferação dos 
condrócitos e estimula a síntese de 
MEC em articulações lesadas * 

Induz o espessamento da 
membrana 

PDGF Sem efeito adverso sobre as 
articulações normais 

Sem efeito adverso sobre as 
articulações normais 

  

 

3.3 Alterações na cartilagem articular e posterior reparação 

A cartilagem articular lesionada manifesta-se por meio de uma sequência de alterações 

morfológicas incluindo condromalácia, amolecimento, fibrilhação (superficial ou profunda) e 
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erosão. Para além destas alterações ocorridas ao nível da cartilagem, pode ocorrer a 

formação de osteocondrófitos, processo caracterizado pela presença de tecido ósseo e 

cartilagíneo neoformado na periferia das articulações. Esta é considerada secundária ao 

processo de osteoartrite e ocorre devido à instabilidade mecânica, resposta proliferativa 

secundária à sinovite e resposta dos tecidos ao estiramento da membrana sinovial nos seus 

pontos de inserção (McIlwraith, 2004). 

Entende-se por cicatrização a restauração da integridade estrutural e funcional de um tecido 

orgânico lesionado. A reparação, ao contrário da regeneração, pressupõe a substituição de 

células lesionadas ou perdidas por novas células, não garantido a manutenção exacta das 

características e funções do tecido original. Ao contrário do que acontece na maioria dos 

tecidos orgânicos, a cartilagem possui uma fraca capacidade de reparação em resposta às 

agressões por ela sofrida. Foram reconhecidos três mecanismos como possíveis 

contribuintes no processo de reparação da cartilagem articular, sendo eles: reparação 

intrínseca, o qual se baseia na capacidade mitótica limitada que os condrócitos possuem e 

no aumento, porém ineficaz, da produção de colagénio e PGs; reparação extrínseca, 

proveniente da participação de elementos mesenquimatosos e factores de crescimento do 

osso subcondral na formação de tecido conectivo novo e por último, reparação por fluxo de 

matriz, na qual ocorre formação de “pontes” de tecido cartilagíneo, através da migração de 

condrócitos e matriz extracelular, da periferia para o centro das lesões (McIlwraith, 2004).  

A reparação da cartilagem articular é influenciada por factores como a profundidade e 

tamanho da lesão, localização (relação entre áreas e maior e menor apoio) e ainda pela 

idade do cavalo. O tamanho e a localização dos defeitos na cartilagem parecem ser os 

factores que mais influenciam o grau de reparação da mesma (McIlwraith, 2004). 

  

4. Terapias regenerativas  

A identificação de proteínas e genes envolvidos no desenvolvimento das lesões articulares 

abriram uma nova perspectiva no desenvolvimento de tratamentos mais eficazes e seguros 

(Sutter, 2007, citado por Sandoval, López & Carmona 2013). O desafio actual prende-se no 

desenvolvimento de opções terapêuticas que retardam o desenvolvimento das alterações 

degenerativas ao nível da cartilagem articular, bem como de outras estruturas envolvidas na 

lesão articular e que não possuem efeitos adversos, ao contrário da terapêutica 

convencional (McIlwraith, 2009, citado por Sandoval, López & Carmona, 2013).  

A medicina regenerativa, conhecida também por terapias biológicas, baseia-se no recurso 

das capacidades naturais que o organismo possui para debelar doenças, reparar lesões 

teciduais, com o recurso, por exemplo, a antagonistas de citoquinas (Fjordbakk, 2014, Watts, 

2014).   
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O objectivo da medicina regenerativa, aplicada à ortopedia, é melhorar as condições 

anatómicas e funcionais das articulações lesionadas (Carmona et al, 2011), facilitando a 

reparação de lesões e restaurar a arquitectura e a função dos tecidos biológicos, 

substituindo o tecido lesionado pelo mesmo tecido em estado saudável, evitando a formação 

de tecido tecido fibroso, cujas funções e arquitectura são muito diferentes do tecido original. 

Com recurso a estas terapias espera-se que o resultado seja uma reparação funcional dos 

tecidos associada a menos riscos e reincidência da lesão após o retorno ao exercício físico 

(Rowlands, 2013). Espera-se que, com a aplicação de terapias regenerativas, não seja 

possível fazer a distinção entre tecidos originais saudáveis e tecidos lesionados após 

tratamento com as mesmas (Watts, 2014).  

O uso de produtos biológicos baseia-se no fornecimento de um suporte para permitir a 

cicatrização dos tecidos, o fornecimento de factores de crescimento e preencher a área da 

lesão com células semelhantes às de origem (Rowlands, 2013).   

Nos últimos anos tem-se observado o surgimento de uma panóplia de estudos na área da 

medicina regenerativa aplicada ao tratamento de lesões ortopédicas em equinos (Watts, 

2014).  

As principais terapias regenerativas utilizadas em equinos são autologous continued serum 

(ACS) – IRAP, plasma rico em plaquetas (PRP), concentrado de medula óssea e células 

estaminais mesenquimatosas (MSCs) (Ricco et al, 2012). Estas terapias podem ser 

aplicadas de forma intralesional, perilesional, intra-articular ou em administrações 

endovenosas (Watts, 2014).   

Este tipo de terapias têm como principais vantagens a rápida acção e a ausência de 

reacções imunológicas adversas (Ricco et al, 2012). Como ainda não existem estudos que 

provem o efeito deste tipo de terapias no melhoramento da performance desportiva de 

equinos, estas não estão listadas como proibidas, nem sujeitas a controlo anti-dopping, e 

deste modo, pode-se tirar partido dos seus benefícios em equinos que estão em época 

desportiva (Monteiro et al, 2015).    

As terapias regenerativas aplicadas às lesões articulares têm o objectivo de restaurar a 

fisiologia e anatomia normais de estruturas constituintes da articulação cujas lesões possam 

ter sido provocadas por trauma, processos degenerativos ou inflamatórios, entre outros 

(Fortier & Smith, 2008, McIlwraith 2009, citados por Sandoval, López & Carmona, 2013). 

 

4.1 Soro autólogo condicionado/IRAP 

Tendo em conta a fisiopatologia multifactorial da osteoartrite, o desequilíbrio entre os 

processos anabólicos e catabólicos que estão na sua base e a fraca capacidade que os 



 

   

  29 

 

condrócitos e a cartilagem articular têm para se regenerarem, têm-se realizado inúmeros 

estudos e desenvolvido terapias baseadas em processos bioquímicos, com o objectivo de 

antagonizar principalmente a acção da IL-1β (visto que se tem demonstrado o principal 

mediador responsável das alterações inflamatórias na osteoartrite), do TNFα, reduzir a dor 

articular e retardar o processo de destruição da cartilagem articular (Frizziero et al, 2013). 

Em 1980, com a realização de estudos experimentais em que se administrou antagonistas 

do receptor da interleucina1 (IL-1Ra) em animais, foi proposto o uso dos inibidores da IL-1 

com fins terapêuticos (Dinarello, 1984, citado por Frizziero et al, 2013). Fribie e co-autores, 

(2002) realizou um estudo com o objectivo de analisar as propriedades modificadoras da IL-

1Ra sobre o desenvolvimento e a sintomatologia da osteoartrite num modelo equino. A IL-

1RA é um antagonista natural da IL-1 que é capaz de se ligar ao receptor celular, impedido a 

ligação da IL-1 ao receptores e deste modo reduzir a inflamação (Monteiro et al, 2015).  

Num estudo realizado por Frisbie e co-autores, (2000), em cavalos com osteoartrite induzida 

experimentalmente, administrou-se de forma intra-articular, uma sequência genética de IL-

1Ra. Estas administrações nas articulações afectadas vieram demonstrar que os 

sinoviócitos foram capazes de produzir IL-1Ra, tal facto levou à hipótese de que a IL-1Ra 

poderia ter efeitos anti-artríticos e condroprotectores sobre as articulações lesionadas. 

Em articulações saudáveis existe um equilíbrio entre a IL-1 e a IL-1Ra, e deste modo não há 

produção de alterações na cartilagem. Em articulações afectadas, para reduzir os efeitos 

inflamatórios e as alterações estruturais da cartilagem articular é necessário uma elevada 

concentração de IL-1Ra para impedir a ligação da IL-1 e consequentemente, o 

desencadeamento de alterações ao nível da articulação. A realização de um estudo in vivo 

por Wehling e co-autores, (2002), veio demonstrar que é necessária a presença de pelo IL-

1Ra pelo menos 10 a 1000 superior em relação à IL-1 para bloquear todos os receptores à 

superfície celular e deste modo, impedir a ligação da segunda, no entanto, o ratio exacto de 

IL-1:IL-1Ra necessário para bloquear toda e completa acção da IL-1 ainda não foi 

determinada para a espécie equina (Rowlands, 2013). 

Existem dois mecanismos para a aplicação terapêutica da IL-1Ra: o recurso a terapia 

génica, na qual se procede à transferência de moléculas terapêuticas, através de vectores 

(virais ou não), que codificam genes com efeito benéfico sobre as articulações ou o recurso 

à proteína recombinante (IRAP), actualmente o método mais utilizado. Em termos de terapia 

génica, os vírus mais utilizados são Adenovírus e Herpesvírus (Robbins et al, 2003). 

O soro condicionado autólogo (ACS) foi o primeiro tratamento biológico estudado e utilizado 

em equinos. O IRAP e o ACS são produzidos de modo idêntico, possuem apenas 

nomenclatura diferente devido a razões legais. Ambos são produzidos através da incubação 

de sangue venoso, resultando no final do processamento, num aumento de factores de 
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crescimento e de IL-1Ra na amostra processada (Fortier et al, 2011b). 

O ACS é uma alternativa biológica para o tratamento de diversas afecções articulares 

(Fjordbakk, 2014). O soro é produzido por estimulação de várias células sanguíneas, mas 

principalmente por monócitos, por moléculas como as imunoglobulinas, lipopolissacáridos, 

acetato miristato de forbol, IL-1 e TNF-α, com o objectivo aumentar a produção endógena de 

IL-1RA. Para além de estimular a produção endógena de IL-1Ra, este método proporciona o 

aumento de outras citoquinas reguladoras, como a IL-4, IL-6, IL-10 e IL-13 (Ricco et al, 

2012).  

Os principais objectivos dos tratamentos com o ACS são proporcionar o alívio dos sintomas 

associados à osteoartrite (Rutgers, 2010) através da diminuição da actividade da IL-1 

prevenindo a ligação desta citoquina ao receptor correspondente nas articulações e retardar 

a progressão do processo degenerativo (Ricco et al, 2012). O ACS possui propriedades anti-

catabólicas, na medida em que, através da inibição da acção da IL-1, produz efeitos 

analgésicos e anti-inflamatórios (Watts, 2014).  

Frisbie e co-autores (2007) mostrou que num modelo equino, ao qual foi induzida 

osteoartrite experimentalmente, existe aumento sistémico da IL-1Ra após a realização de 

tratamento com ACS. O autor mostrou ainda que a aplicação de IRAP® apresenta melhorias 

significativas no grau de claudicação e na diminuição da hiperplasia e hemorragia da 

membrana sinovial. 

Em comparação com amostras de sangue não processadas, o ACS apresenta níveis 

elevados de citoquinas anti-inflamatórias, como são exemplo disso IL-1Ra e de factores de 

crescimento (TGF-β e IGF-1) (Hraha, 2011). Até ao momento, a composição exacta das 

citoquinas e factores de crescimento no ACS ainda não foi determinada, no entanto, Hraha 

(2011) reporta a existência de variações individuais nos níveis de citoquinas.   

Segundo Firsbie (2005b), o IRAP tem-se mostrado como sendo o método mais eficaz no 

combate ao desenvolvimento da osteoartrite e na prevenção da degradação da cartilagem 

articular em casos iniciais e moderados de osteoartrite.  

Rutgers e co-autores (2010) considera que o ACS é uma mistura de componentes com 

capacidade para neutralizar citoquinas com actividade catabólica e estimular factores de 

crescimento, sem que tenha um efeito directo sobre o metabolismo da cartilagem articular.   

É importante sublinhar que o IRAP não possui a capacidade de reverter danos permanentes 

nas articulações, mas sim prevenir processos inflamatórios no futuro e retardar a progressão 

das lesões articulares (Frisbie, 2005b). Muitos clínicos consideram que este tipo de 

terapêuticas, por ser associada a custos monetários relativamente elevados, devido ao 

material que requer (material estéril, estufa e centrífuga apropriada) (Hraha et al, 2011), 

devem ser reservadas para casos que não foram resolvidos com terapêutica convencional. 

O custo dos tratamentos com esta terapia depende do número de doses necessárias (Fox & 
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Stephens, 2010).  

 

4.2 Processamento 

O IRAP é uma terapia regenerativa isenta de componentes celulares. Inicia-se com a 

colheita de sangue periférico do paciente, após devida assépsia local, através da veia 

jugular, para uma seringa estéril de 60 mL, que posteriormente é acondicionado num tubo, 

também estéril, com esferas de vidro de borosilicato (“glass beads”), revestidas na sua 

superfície por sulfato de crómio (CrSO4) e que têm como funções maximizar a área no 

interior da seringa e estimularem os linfócitos sanguíneos (especialmente os monócitos) 

(Wheling et al, 2007) a produzirem citoquinas anti-inflamatórias e factores de crescimento. 

Após a colheita, a seringa é colocada numa estufa para incubar durante 24 horas a 37ºC, 

período após o qual se procede à centrifugação da seringa a uma velocidade de 40.000 rpm 

durante 10 minutos. A partir deste ponto, o soro (num volume aproximado entre 20-25 mL) é 

filtrado e dividido em seringas de administração individual, com o volume desejado. As 

seringas devem ser devidamente identificadas e congeladas a uma temperatura inferior a -

18ºC (Wehling et al, 2007, Hraha e co-autores, 2011, Carlson e co-autores, 2013, Rowlands, 

2013, Monteiro e co-autores, 2015). Após a obtenção do soro, a articulação a ser tratada 

deve ser preparada de forma asséptica, bem como toda a preparação do material para a 

realização da administração intra-articular (Rowlands, 2013).  

 

4.3 Indicações para uso e protocolo de administração de IRAP  

O uso de IRAP em equinos está indicado para casos de sinovite, bursite, casos moderados 

a ligeiros de osteoartrite (Ricco et al, 2012), refractários à terapêutica convencional com anti-

inflamatórios não esteróis e/ou corticosteróides (Ferris et al, 2001), mas também após 

artroscopias com diagnóstico de lesão focal na cartilagem (Rowlands, 2013). Segundo o 

fabricante do IRAP, este não deve ser usado em articulações que tenham fragmentos 

ósseos, em quistos ósseos ou em cavalos com osteoartrite em estado avançado (taxa de 

sucesso muito reduzida). À semelhança de qualquer outro tratamento intra-articular, as 

articulações tratadas com o IRAP devem ser monitorizadas de forma cuidadosa na procura 

de algum sinal sugestivo de infecção (agravamento da claudicação, dor, tumefacção, 

temperatura). Ainda não está estabelecido um protocolo terapêutico com a dose e 

frequência de administração ideal, no entanto, Weinberger (2008) propôs um protocolo 

terapêutico para o uso de IRAP no tratamento de lesões articulares. O protocolo sugerido 

pelo autor apresenta-se na tabela 4: 
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Tabela 4. Protocolo terapêutico para o uso de IRAP em lesões articulares em equinos, proposto por 
Weinberger, 2008 

Protocolo terapêutico 

Articulação Volume (dose) Número de 
tratamentos (nº total 

de doses) 

Intervalo entre 
tratamentos 

Interfalângica distal 4-6 mL 2 a 3 8 a 14 dias 

Interfalângica proximal 2-4 mL 2 a 3 8 a 14 dias 

Metacarpofalângica 4-6 mL 2 a 3 8 a 14 dias 

Carpo 2-4 mL 2 a 3 8 a 14 dias 

Úmero-rádio-ulnar 4-6 mL 2 a 3 8 a 14 dias 

Escapulo-umeral 4-8 mL 2 a 3 8 a 14 dias 

Tarsometatársica  1-2 mL 2 a 3 8 a 14 dias 

Tarso 6-8 mL 2 a 3 8 a 14 dias 

Femoro-tíbio-patelar 
(soldra) 

4-8 mL 2 a 3 8 a 14 dias 

Coxofemoral 4-8 mL 2 a 3 12 a 21 dias 

 

Frisbie e co-autores, 2007, realizou um estudo onde foram aplicadas quatro doses, cada 

uma com 6 mL e com sete dias de intervalo entre cada. O autor reporta uma significativa 

diminuição do grau de claudicação e da hiperplasia da membrana sinovial dos cavalos em 

estudo, devido ao aumento nos níveis intra-articulares de IL-1Ra. Mais adianta que neste 

estudo, não foram observados efeitos secundários ao protocolo administrado.  

Com base nos estudos realizados até ao momento, a maioria dos clínicos optam pela 

administração de três a cinco injecções de 4 a 6 mL de volume, separadas entre si por sete 

a catorze dias. Deve-se ter o cuidado de reservar uma seringa para administrar um a seis 

meses após o início do tratamento, ou caso o cavalo volte a apresentar sinais clínicos. O 

ciclo de tratamentos pode ser repetido sempre que necessário (Rowlands, 2013). 

Imediatamente após a realização do tratamento intra-articular deve-se proteger à articulação 

tratada, com a elaboração de um penso, de forma a permitir o local limpo, devendo ser 

retirado após dois dias. Nos dois a três primeiros dias que precedem ao tratamento, o cavalo 

deve permanecer em repouso absoluto na boxe, nos dias seguintes, até ao novo tratamento, 

pode realizar 30 a 45 minutos de passo à mão (Frisbie et al, 2005a).   

Actualmente, o IRAP pode ser usado como um tratamento preventivo, especialmente após a 

realização de artroscopias ou em casos se suspeita de sinovites e bursites (Rowlands, 

2013).  
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4.4 IRAP® e IRAP II® 

Existem actualmente no mercado dois sistemas diferentes para a obtenção do soro autólogo 

continuado. O sistema convencional é conhecido como IRAP® (produzido pelo laboratório 

Dechra) e o sistema lançado recentemente no mercado é denominado de IRAP II® (Figura 

7), produzido pelo laboratório Arthrex (Rowlands, 2013). 

 

 

Trata-se de produtos comerciais idênticos, produzidos por laboratórios diferentes, com o 

mesmo pressuposto, obtenção de um soro rico em IL-1Ra. O procedimento para a obtenção 

do soro através do método IRAP II® é em tudo semelhante ao procedimento do IRAP® 

(Hraha et al, 2011).   

Hraha e co-autores (2011), citado por McIlwraith (2015), num estudo realizado com o 

objectivo de caracterizar o perfil proteico produzidos pelos produtos comerciais de ACS para 

aplicação em clínica de equinos, mostraram que existem pequenas diferenças entre o IRAP® 

e IRAPII®, nomeadamente ao nível da produção da IL-1Ra, em que o segundo apresenta o 

dobro da quantidade face ao primeiro, e consequentemente, com um ratio IL-1Ra:IL-1 

melhor, o que teoricamente, potenciará o efeito da terapêutica. Foi ainda observado que no 

IRAP® existe uma maior produção de TNFα, em comparação com o IRAP II®, sendo 

considerado um ponto negativo devido aos efeitos deletérios conhecidos do TNFα. Em 

relação à produção de factores de crescimento, nomeadamente de IGF-1 e TGF-β, 

concluíram que não existe diferença em relação aos dois produtos comerciais.  

Estando então provado que existem algumas diferenças in vitro entre os dois produtos, fica 

por determinar se existem ou não de diferenças a nível clínico (in vivo) entre os dois 

(Rowlands, 2013, McIlwraith, 2015).  

 

4.5 Outras aplicações do IRAP e ensaios clínicos  

Waguespack & Hanson (2011) aplicaram a terapêutica IRAP em três casos de síndrome 

podotroclear (doença de navicular), com o recurso a três administrações de 1 a 2 mL, com 

intervalos entre si de sete dias. Devido ao facto dos autores terem aplicado em simultâneo 

Figura 7. Imagem do laboratório Arthrex a publicitar o IRAP II
®
, retirado: 

http://www.arthrexvetsystems.com. 

http://www.arthrexvetsystems.com/
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com este tratamento ciclos de ondas de choque não foi possível concluirem se as melhorias 

observadas foram maioritariamente devido ao uso do IRAP ou se devido à combinação de 

ambos. 

 

Num estudo realizado por Pinto & García (2011), seis equinos com artropatia da articulação 

interfalângica distal refractária aos tratamentos com AH, acetato de triancinolona e anti-

inflamatórios não esteróis (AINEs), efectuaram tratamentos intra-articulares com a 

terapêutica IRAP. Os autores reportaram que os equinos apresentaram melhorias 

significativas do quadro clínico após a segunda administração da terapêutica e que a 

eliminação da claudicação ocorreu após a administração da quarta seringa.  

 

Morriset e co-autores (2007), num estudo incluindo doze equinos, induziu 

experimentalmente microfracturas nas articulações do carpo e fémoro-tíbio-patelar com o 

objectivo de efectuar posteriormente tratamentos intra-articulares com terapia génica. Para a 

realização do estudo foi utilizado um adenovirus como vector para a administração de IL-

1Ra e IGF-1. O autor obteve como um dos resultados deste estudo o aumento do conteúdo 

de PGs e de colagénio tipo II nas zonas de lesões. 

 

Schneider & Veith (2013) realizaram um estudo para avaliar a eficácia da aplicação do 

sistema GOLDIC em cavalos com diferentes doenças articulares associadas à presença de 

claudicação. GOLDIC significa soro autólogo condicionado induzido por partículas de ouro. 

Neste estudo os autores substituíram as esferas de vidro (“glass beads”) por partículas de 

ouro. Estas estão associadas a aumentos significativos de citoquinas com actividades 

anabólicas e outras proteínas. O sistema GOLDIC foi desenvolvido com o objectivo de 

aumentar os efeitos terapêuticos do ouro ao nível celular em associação com as vantagens 

de uma terapêutica de soro condicionado autólogo. Neste estudo foram abrangidos trinta e 

sete equinos com um sinal clínico em comum, a claudicação. Em dezanove dos casos a 

claudicação era devida a danos na cartilagem articular e nos restantes dezoito devido a 

alterações nos tecidos moles circundantes à articulação. Foram avaliados parâmetros como 

a claudicação, efusão articular e edema. O grau de claudicação dos equinos foi classificada 

segundo a escala proposta pela AAEP. Os resultados obtidos foram uma redução 

significativa no grau de claudicação, efusão e edema duas semanas após a realização do 

tratamento e três a seis meses após o tratamento, todos os equinos apresentaram ausência 

de sintomatologia. Não foram observados efeitos secundários significativos, à excepção de 

cinco casos terem apresentado reacção dolorosa, por poucas horas e na primeira 
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administração, ao local de injecção. Os autores consideraram que, com base nos resultados 

obtidos, a terapêutica é bem tolerada por parte dos equinos, não acarreta efeitos adversos 

significativos e que os equinos sujeitos a este tratamento apresentam francas melhorias.  

 

Ao longo do tempo, vários autores têm referido efeitos benéficos da administração de IL-1Ra 

recombinante em modelos experimentais animais com doenças alérgicas (Dripps, 1991, 

Arend, 1998, citado por Wang et al, 2006). Deste modo, Wang e co-autores (2006) realizou 

um estudo em ratos com asma. Neste estudo efectuaram a administração de uma única 

dose de Adeno-IL-1Ra, por via intranasal, antes da exposição ao antigénio. Observou-se 

então uma diminuição da apresentação clínica e à análise histológica, uma diminuição da 

infiltração de eosinófilos e neutrófilos no tecido pulmonar com diminuição da inflamação 

peribrônquica.  

O IRAP foi também testado com sucesso, num estudo realizado em equinos. O autor obteve 

melhorias em casos de hemorragia pulmonar induzida pelo exercício e de inflamação do 

tracto respiratório inferior (Epp et al, 2009, citado por Vereenooghe et al, 2010)  

Recentemente, a empresa Biolit Denmark produziu um dispositivo com indicação para 

doenças do tracto respiratório de equinos, em particular para reacções alérgicas – 

Respiratory gene therapy®. Trata-se de um soro autólogo para administração intra-muscular. 

Segundo indicações do fabricante, deve-se administrar 9-10 mL do soro, duas vezes por 

semana, na fase de tratamento ou uma vez por semana na fase de manutenção, por via 

intramuscular. Um dispositivo tem a capacidade de garantir o tratamento durante quatro 

semanas e meia. Dependendo no nível e intensidade de treino e a condição física do cavalo, 

o tratamento pode ser mantido durante a época de maior susceptibilidade, iniciando o 

tratamento preferencialmente uma a duas semanas antes do pico de exposição ao 

alergénio.  

 

4.6 Vantagens e desvantagens do uso de IRAP 

Segundo Fox & Stephens (2010) o IRAP é uma terapêutica associada à ausência de efeitos 

adversos ou em raros casos à presença de alterações ligeiras (dor no local da injecção e 

edema, durante no máximo 24 horas após administração). Por se tratar de um produto 

produzido através do próprio paciente, o risco de reacções ao tratamento é reduzido 

(produto autólogo). O IRAP está também associado a tratamentos com resultados rápidos 

(Fox & Stephens, 2010). Uma das principais vantagens deste tipo de terapêutica é que pode 

ser usada em cavalos com doença refractária aos tratamentos intra-articulares 

convencionais e que não tem indicação para a realização de tratamento cirúrgico (Ferris et 
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al, 2011). Segundo Ricco e co-autores (2012) e Monteiro e co-autores (2012) esta 

terapêutica, por não estar provado o seu melhoramento no desempenho desportivo de 

equinos e nem ser sujeita a controlo anti-dopping, é actualmente, uma óptima opção para o 

tratamento de lesões em cavalos que se apresentam em competição.   

Por outro lado, tal como qualquer tratamento, existem desvantagens associadas ao IRAP, 

uma da quais pode tornar impeditivo o tratamento e prende-se ao facto do custo elevado do 

equipamento necessário ao processamento das amostras de sangue para obtenção do soro 

autólogo (centrífuga e estufa). Por se tratar de equipamentos com um custo relativamente 

elevado, nem todos os clínicos têm disponibilidade para os adquirir (Frisbie et al, 2005a, 

Hraha e co-autores, 2010). Por outro lado, o custo associado aos tratamentos depende do 

número de doses necessárias, tornando-se mais caro do que tratamentos convencionais 

(AINEs, corticosteróides e/ou ácido hialurónico) (Fox & Stephens, 2010). Outra desvantagem 

associada a este tipo de tratamentos é que, devido ao facto de se tratar de uma terapêutica 

isenta da capacidade de reverter lesões estruturais, não tem indicação para casos de 

osteoartrite avançada (Ricco et al, 2012).  
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III- Relato de casos clínicos 

 

5. Casos clínicos de equinos que realizaram tratamento intra-articular com IRAP 

 
Objectivos 

Neste capítulo da dissertação pretende-se fazer a descrição de três casos clínicos que 

realizaram tratamento intra-articular com recurso a terapêuticas regenerativas, 

nomeadamente o tratamento com IRAP. 

O objectivo do presente trabalho consistiu no estudo e conhecimento mais aprofundado da 

terapia regenerativa IRAP aplicada aos tratamentos intra-articulares, possibilitando de algum 

modo a sua divulgação, mas também a avaliação, em termos clínicos, tratamento e relato de 

três casos de claudicação refractários aos tratamentos convencionais (AINEs e 

corticosteróides intra-articulares) e que posteriormente foram submetidos à referida 

terapêutica. 

 

 

5.1 Material e métodos 

 
População 

Foram incluídos para esta dissertação três cavalos, seguidos na EVP – Veterinary Equine 

Performance durante o período de estágio curricular, que apresentavam claudicação 

associada ao trabalho, com resposta positiva aos bloqueios anestésicos, aos quais foram 

realizados exames radiográfico (três cavalos) e ressonância magnética (dois cavalos) e que 

posteriormente realizaram tratamentos intra-articulares com IRAP. Dois dos cavalos 

efectuaram tratamento na articulação metacarpofalângica, o outro cavalo efectuou 

tratamento na articulação interfalângica proximal. Além do IRAP, foram aplicados diversos 

outros tratamentos por opção do médico-veterinário assistente. 

 

Exame físico 

Todos os equinos foram sujeitos a um exame físico completo, sistemático e metódico, que 

incluiu recolha da história pregressa, exame físico de estado geral e exame do sistema 

músculoesquelético (exame de claudicação). Do exame de claudicação fizeram parte 

integrante o exame estático, o teste de pinça de cascos, o exame dinâmico, bloqueios 

anestésicos e exames complementares de diagnóstico, como o exame radiográfico e a 

ressonância magnética.  
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Exame estático 

O exame estático foi realizado a todos os equinos, procurando alterações anatómicas 

visíveis sem recurso a equipamentos, dor à palpação, aumentos de temperatura e ainda, 

presença ou ausência de assimetria. O teste de pinça de cascos foi realizado aos três 

equinos e com o objectivo de averiguar a presença ou não de dor na região do casco 

aquando da sua execução. 

 

Exame dinâmico 

No exame dinâmico todos os equinos foram observados a passo e a trote no piso duro, em 

linha recta e em círculo; no piso mole foram observados a passo e a trote tanto em linha 

recta como em círculo, e por fim, a galope em círculo.  

Estando identificado o membro que apresentava a claudicação, esta foi classificada de 

acordo com a escala de 0 a 5 proposta pela AAEP (Tabela 5). De seguida procedeu-se à 

realização do teste de flexão das articulações metacarpofalângica e interfalângicas (teste de 

flexão do boleto) (Figura 8). Estes testes consistem em realizar a flexão da articulação em 

causa durante um minuto, ao fim do qual o cavalo inicia movimento a trote, em linha recta e 

preferencialmente em piso duro. Durante o movimento devemos observar eventuais 

alterações na claudicação e se a flexão é considerada positiva (houve alteração da 

claudicação, agravando-se) ou negativa (não houve alteração da claudicação).  

 

Tabela 5. Escala de classificação das claudicações proposta pela American Association of Equine 
Practioners (AAEP) 

Grau Descrição da claudicação 

0 Não se detecta claudicação em nenhuma circunstância; 

1 Claudicação difícil de observar; não é consistente independente das circunstâncias (por 

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

2 Claudicação difícil de observar a passo ou a trote em linha recta; é consistente em 

algumas circunstancias; 

3 Claudicação consistente, observável a trote em todas as circunstâncias; 

4 Claudicação evidente: movimento de cabeça bem marcado, e/ou passada encurtada 

5 Apoio mínimo do membro afectado, em andamento ou em estação; relutância ao 

movimento.  
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Para a realização dos bloqueios anestésicos foi utilizada mepivacaína a 2%, uma vez que, 

em comparação com a lidocaína a 2%, é um fármaco menos irritante para os tecidos e 

também apresenta um tempo de acção mais prolongado (Baxter, 2011). Os bloqueios foram 

classificados em inferior a 50%, 90% e 100% de positividade, ou negativo quando não era 

observada melhoria no grau de claudicação inicial. Para uma resposta positiva inferior a 

50% ao bloqueio anestésico considerou-se que a claudicação continuou presente, no 

entanto com alguma melhoria; para uma resposta de 90% de positividade considerou-se que 

a claudicação foi eliminada quase na sua totalidade, apenas se observando ligeira 

assimetria nas passadas, em especial nas mudanças de direcções; por fim, a resposta foi 

considerada 100% positiva quando o equino não apresentava claudicação e as passadas 

pareciam simétricas. Quando não foram observadas alterações na claudicação, a resposta 

ao bloqueio anestésico foi considerada negativa.  

Em todos os cavalos os bloqueios anestésicos foram realizados de acordo com as boas 

práticas, de distal para proximal, iniciando-se pelo bloqueio anestésico digital palmar, de 

seguida o bloqueio de quatro pontos baixos e, quando a resposta a este era negativa a 

estes dois, bloqueios intra-articulares da articulação metacarpofalângica ou articulação 

interfalângica proximal. Num dos equinos, por apresentar história pregressa de lesão na 

articulação interfalângica proximal e a resposta ao bloqueio digital palmar não ter sido 

satisfatória (inferior a 50% de positividade), realizou-se também o bloqueio intra-articular da 

articulação interfalângica proximal. Os bloqueios digitais palmares (Figura 9) foram 

realizados, após desinfecção da zona com compressas embebidas em álcool e 

iodopovidona, com o membro em flexão, com recurso a agulhas de 25G inseridas 

subcutaneamente, ao nível do bordo proximal das cartilagens ungulares, após identificação 

de cada ramo (lateral e medial) do nervo digital palmar, administrando-se um volume de 1,5 

mL de mepivacaína a 2% em cada um dos ramos. Os equinos foram observados aos 5 e 10 

minutos após a realização do bloqueio.  

Figura 8. Ilustração esquemática do teste de flexão das articulações interfalângicas proximal e distal 

e metacarpofalângica, retirado de Stashak, 2002. 
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O bloqueio intra-articular da articulação interfalângica proximal (Figura 10) foi realizado pelo 

acesso palmar da articulação. Efectuou-se a preparação da zona, realizando lavagem com 

sete compressas embebidas em água e iodopovidona espuma seguidas de mais sete 

compressas embebidas em álcool e iodopovidona. O material a utilizar no bloqueio foi 

preparado com técnica asséptica e o bloqueio em si foi realizado com luvas estéreis. 

Utilizou-se agulha de 22G e administrou-se 6 mL de mepivacaína com 1mL de amicacina no 

acesso palmar da articulação, proximalmente ao bordo dorsal das cartilagens ungulares. 

Para a realização do bloqueio de quatros pontos baixos (Figura 11) primeiramente efectuou-

se lavagem da zona com compressas quatro compressas embebidas em água e 

iodopovidona espuma seguidas de quatro compressas embebidas em álcool e 

iodopovidona. Utilizou-se agulha de 25G para administrar 2 mL de mepivacaína em cada um 

dos pontos (ou seja, 8 mL de mepivacaína no total). Os cavalos foram observados aos 5 e 

aos 10 minutos após o bloqueio. Para o bloqueio anestésico intra-articular da articulação 

metacarpofalângica (Figuras 12 e 13), procedeu-se em primeiro lugar, à higienização do 

local de entrada da agulha com recurso a sete compressas embebidas em água e 

iodopovidona espuma e sete compressas embebidas em álcool e iodopovidona. Todo o 

material necessário à realização deste bloqueio anestésico foi preparado com técnica 

asséptica e o bloqueio em si foi realizado com luvas estéreis. Utilizou-se agulha de 20G para 

administrar 9 mL de mepivacaína a 2% e 1mL de amicacina na articulação.  

  

Figura 9. Local de inserção da agulha para realização do bloqueio anestésico digital palmar, retirado 

de A Guide to Equine joint injection and regional anesthesia.  
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Figura 10. Local de inserção da agulha para realização do bloqueio intra-articular da articulação 
interfalângica distal, retirado de A Guide to Equine joint injection and regional anesthesia. 

Figura 10. Local de inserção da agulha para realização do bloqueio dos 4 pontos baixos, retirado 

de A Guide to Equine joint injection and regional anesthesia. 

Figura 12. Local de inserção da agulha para realização do bloqueio intra-articular da 
articulação metacarpofalângica com o membro apoiado no chão, retirado de A Guide 

to Equine joint injection and regional anesthesia. 
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Exames complementares de diagnóstico 

Os exames radiográficos foram realizados com o gerador de radiação Superior SXR-80-

14/10P e reveladas com o aparelho FCR Capsula X da FUJIFILM®. As projecções 

radiográficas efectuadas foram as seguintes: lateromedial da articulação do boleto, 

dorsopalmar da articulação do boleto, dorsolateral-palmaromedial oblíqua a 45º da 

articulação do boleto, dorsomedial-palmarolateral oblíqua a 45º da articulação do boleto, 

lateromedial das articulações interfalângicas, dorsopalmar das articulações interfalângicas, 

dorsolateral-palmaromedial oblíqua a 45º das articulações interfalângicas e dorsomedial-

palmarolateral oblíqua a 45º das articulação interfalângicas (proximal e distal).  

As indicações para o recurso à ressonância magnética nos casos clínicos acompanhados 

eram se se tivesse localizado a claudicação e os exames radiográficos fossem negativos ou 

as alterações neles encontradas não fossem conclusivas para claudicação existente, se se 

estivesse na presença de uma claudicação crónica que não respondesse aos tratamentos 

anteriormente instituídos ou que houvesse suspeita de envolvimento de tecidos moles em 

redor da articulação afectada. 

As ressonâncias magnéticas foram realizadas no Hospital Clínico Veterinário da Universidad 

Alfonso X El Sabio, em Madrid (Espanha) segundo as sequências T1 em três dimensões, 

PD spin echo, T1, T2 fast spin echo e T2* gradient echo, STIR fast spin echo em múltiplos 

cortes e nas dimensões sagital, dorsal e transversal. Os dois cavalos que realizaram 

ressonância magnética partiram de Portugal no dia anterior à data marcada do exame, 

efectuaram a viagem durante a noite, chegando à Universidade na manhã seguinte e 

realizaram o exame nesse mesmo dia, depois da hora do almoço. Segundo informações 

fornecidas pelo clínico responsável pela realização das ressonâncias magnéticas dos 

Figura 11. Local de inserção da agulha para realização do bloqueio intra-articular da 
articulação metacarpofalângica com o membro em flexão, retirado de A Guide to Equine 

joint injection and regional anesthesia. 
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cavalos, para a realização das mesmas, os equinos foram sedados por meio da combinação 

da administração endovenosa de detomidina (10 μg/kg, Domidine®), butorfanol (0,02 mg/kg, 

Butomidor®) e maleato de acepromazina (0,02 mg/kg, Calmivet®), com o objectivo de que os 

cavalos permanecessem em estação, sem se mexerem nem se inclinarem, de modo a 

permitirem a adequada obtenção das imagens diagnósticas. Sempre que necessário 

procedeu-se a ajustes no nível de sedação, consoante o comportamento do cavalo.  

As imagens obtidas foram posteriormente fornecidas ao proprietário, que gentilmente as 

cedeu à EVP, em relatório médico-veterinário, sob o formato PDF.   

 

Tratamento 

Os equipamentos comerciais de IRAP utilizados (Figura 14 e 15) para o tratamento dos três 

equinos foram comercializados pela empresa Biolit Denmark, CST® – conditioned serum 

technology3. 

 

 

2. Apesar de terem sido realizadas todas estas projecções, nem todas as imagens radiográficas foram incluídas no trabalho. Foram incluídas as 

imagens que eram necessárias para a apresentação e discussão do caso clínico. 

3. Os equipamentos utilizados são equivalentes ao IRAP
®

 desenvolvidos pelo laboratório Dechra.     

 

 

 

 O procedimento inicia-se com a recolha de sangue (Figura 16), de forma asséptica, após 

prévia desinfecção do local de aplicação do cateter na veia jugular, para uma seringa de 60 

mL, conforme na imagem abaixo.  

Figura 12. Equipamento de IRAP da Biolit Denmark, CST® – 

conditioned serum technology, original. 

Figura 13. Aspecto interior do kit, mostrando os seus componentes, original. 
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Após a colheita, a seringa foi colocada numa estufa (Figura 17) para incubar (estufa da 

marca Melag®, modelo Incubat) durante 24 horas a 37ºC, período após o qual se procedeu à 

centrifugação da seringa a uma velocidade de 40.000 rpm durante 10 minutos. A partir deste 

ponto, o soro (num volume aproximado de 25 mL) foi filtrado (Figura 18) e dividido em 

seringas de administração individual, com o volume entre 3 a 5 mL (Figura 19). As seringas 

foram devidamente identificadas, acondicionadas em sacos estéreis e congeladas a uma 

temperatura inferior a -18ºC. Antes da administração de cada seringa é necessário ter o 

cuidado de retirar do congelador algumas horas antes, para que o conteúdo descongele e 

fique à temperatura ambiente (temperatura à qual está indicada a sua administração, 

segundo instruções da empresa comercializadora).  

 

 

Figura 14. Recolha asséptica de sangue da veia jugular para a seringa de 60 mL do kit, original. 

Figura 15. Seringa com o sangue a incubar na estufa, original. 
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Os três equinos efectuaram a medicação abaixo apresentada antes da administração intra-

articular de IRAP (CST®): 

 

Tabela 6. Medicação associada ao tratamento intra-articular IRAP®; *Kawcak (2012) recomenda a 
administração de um AINE por via EV previamente à administração do tratamento IRAP®. 

Sedação AINEs Antibiótico sistémico Antibiótico 
intra-articular 

Detomidina (0,006-
0,009 mg/kg) EV 

(Domidine®) 
+ 

Butorfanol (0,02-0,03 
mg/kg) EV 

(Butomidor® ) 
 

Fenilbutazona (2,2-4,4 
mg/kg EV* 

(Phénylarthrite®) 

Gentamicina (6,6 
mg/kg EV 

(Gentavin®) 

Amicacina 1mL 
(AB foi incluído 
na seringa do 
soro autólogo) 

 

Figura 16. Filtragem do soro e acondicionamento em seringa 
individual, original. 

Figura 17. Soro acondicionado em seringas individuais e 
estéreis prontas a serem congeladas, original. 
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A administração de sedação previamente ao tratamento intra-articular tem por objectivo 

permitir que os equinos sejam contidos com maior facilidade e que a manipulação para o 

posicionamento do membro seja facilitada. A associação da detomidina com o butorfanol é 

útil devido à adição de ambos os efeitos, prolongando também o tempo de sedação (Plumb, 

2011). Kawcak (2012) recomenda a administração de um AINE por via EV previamente ao 

tratamento intra-articular com o IRAP uma vez que estão descritos casos de reacção 

dolorosa local logo após a administração do tratamento. A administração de AB quer por via 

sistémica (Gentamicina) quer por via intra-articular (Amicacina), têm como objectivo, em 

conjunto com todas as medidas de assépsia adoptadas em todos os procedimentos, 

minimizar o risco de infecção na articulação a ser tratada.   

Após a realização de cada tratamento intra-articular, a articulação em causa foi devidamente 

coberta com um penso de duas camadas, sendo que na articulação do boleto o penso 

consistia numa primeira camada de algodão (Gamgee®) e a segunda ligadura auto-

aderente (VetRapTM) e na articulação interfalângica proximal o penso era constituído na 

primeira camada por ligadura auto-aderente (VetRapTM) e a segunda em fita tipo Americana. 

A elaboração do penso é um elemento importante no procedimento de tratamento na medida 

em que promove uma protecção física entre a articulação, onde foi promovida uma porta de 

entrada temporária, ou seja durante o tempo que a agulha permaneceu no interior da 

articulação, e o ambiente externo, nomeadamente o conteúdo da boxe onde o equino 

permanece, que é um meio propício ao desenvolvimento bacteriano, e deste modo, ser 

potencialmente um meio de contaminação. Os pensos foram mantidos durante dois dias, 

período após o qual os proprietários tinham indicação para a sua remoção.  

Após a realização do último tratamento intra-articular, foi fornecido aconselhamento a nível 

de plano de treino, adaptado a cada caso e de modo a promover a adaptação adequada ao 

retorno da actividade física. Esta fase de recuperação e adaptação ao treino apresenta 

extrema importância, uma vez que os equinos realizaram um período relativamente longo de 

restrição de movimentos e o retomar da actividade física se não for realizado de modo 

consciente e cuidado pode proporcionar o agravamento das lesões existente, ou até mesmo 

desencadear outros tipos de lesões.  
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Caso Clínico 1  

 

História pregressa 

Cavalo macho castrado, de raça KWPN, com treze anos de idade, a executar provas de 

obstáculos. O estímulo iatrotóprico para a realização consulta foi a presença de claudicação 

crónica do membro AE. O proprietário refere que o cavalo “sempre apresentou os membros 

anteriores 'enfartados', com maior evidência do AE e que melhora após o trabalho, mas é 

consistente o inchaço no boleto” (SIC). Tem história de tratamentos intra-articulares, com 

terapêutica convencional (AINEs e corticosteróides) da articulação metacarpofalângica sem 

sucesso e reacções adversas com agravamento dos sinais clínicos à administração intra-

articular de ácido hialurónico. 

 

Exame estático 

À palpação registou-se presença de distensão na articulação metacarpofalângica, em 

especial na superfície dorsal, com sensação de aumento de espessura de alguma estrutura.  

 

Teste de pinça de cascos 

Efectuou-se o teste da pinça de casco cujo resultado foi negativo. 

 

Exame dinâmico  

Claudicação a frio de grau 3/5 do membro AE, segundo a escala de claudicação da AAEP e 

que apresenta ligeira melhoria após o aquecimento. Embora seja evidente em piso duro e 

piso mole, a claudicação apresentou-se mais acentuada no primeiro e no círculo com o 

membro para fora. A claudicação também foi visível em linha recta e o cavalo apresentou 

teste de flexão do boleto positiva. 

 

Bloqueios anestésicos 

A resposta ao bloqueio digital palmar do membro AE com 1,5 mL de mepivacaína a 2% após 

5 minutos foi negativa. 

De seguida procedeu-se à realização do bloqueio anestésico de quatro pontos baixos cuja 

resposta foi 90% positiva, com clara melhoria, deixando de se observar claudicação mas 

apenas uma ligeira assimetria entre as passadas executadas pelo membro AE e pelo 

membro AD.   

 

Exames complementares de diagnóstico e possível diagnóstico diferencial 

Como o exame radiográfico é actualmente um método complementar de diagnóstico 

rotineiro e monetariamente acessível na prática clínica de equinos, foi escolhido como 

primeira opção. Ao exame radiográfico foi possível observar a presença de distensão da 
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articulação metacarpofalângica, maioritariamente na superfície dorsal da mesma (Figuras 

20, 21 e 22).  

Segundo McIlwraith (2004), as principais alterações em articulações com sinovite são 

edema dos tecidos moles, em especial na superfície dorso-proximal da articulação, com 

consequente distensão da cápsula articular, presença de dor que se pode agravar com o 

teste de flexão desta mesma articulação. A confirmação do diagnóstico de sinovite pode ser 

realizado por exame ecográfico (apenas em fase inicial), exame radiográfico e ressonância 

magnética (McIlwraith, 2004).   

 

 

 

Figura 18. Projecção radiográfica lateromedial da articulação metacarpofalângica do 
membro AE realizada no dia da consulta; notar a distensão da referida articulação, 
maioritariamente no aspecto dorsal da mesma (círculo vermelho); cedido por EVP. 
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Foi proposto ao proprietário do equino a realização de outro método complementar de 

diagnóstico mais indicado para a observação de tecidos moles - ressonância magnética da 

região do boleto. No entanto, por questões monetárias (associadas ao valor do exame e à 

deslocação até Espanha, local mais perto para realização do exame), o proprietário optou 

por não realizar a ressonância magnética aconselhada.  

 

 

 

Figura 19. Projecção radiográfica dorsomedial-palmarolateral oblíqua a 45º da articulação 

metacarpofalângica do membro AE realizada no dia da consulta; notar a distensão da referida 
articulação, maioritariamente no aspecto dorsal da mesma (seta vermelha); cedido por EVP. 

Figura 20. Projecção radiográfica dorsolateral-palmaromedial oblíqua a 45º da articulação 
metacarpofalângica do membro AE realizada no dia da consulta; notar a distensão da referida 
articulação, maioritariamente no aspecto dorsal da mesma (seta vermelha); cedido por EVP. 
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Tendo em conta a história pregressa associada a claudicação crónica refractária à 

terapêutica intra-articular convencional, a presença dos sinais clínicos referidos e os 

achados ao exame radiográfico, o diagnóstico diferencial mais sugestivo neste caso seria 

uma sinovite e/ou bursite articulação metacarpofalângica. De acordo com a revisão 

bibliográfica, a sinovite e a bursite desempenha um papel importante no desenvolvimento de 

osteoartrite. Se estas duas afecções possuírem uma causa primária (por exemplo o trauma 

repetido), e não forem uma consequência de osteoatrite pré-existente, podem, caso não se 

proceda ao seu tratamento, progredir para o desenvolvimento de osteoartrite na articulação 

em causa. Segundo McIlwraith (2004) o tratamento da sinovite deve ser instituído o mais 

depressa possível, com o objectivo de diminuir os efeitos da inflamação, de modo a prevenir 

a progressão para fibrose permanente da cápsula articular. Caso a inflamação se mantenha, 

é gerada instabilidade articular que por um lado perpetua a sinovite, e por outro pode 

conduzir a um processo de osteoartrite (Carmona, 2003). 

 

Tratamento 

Tendo em conta o que foi referido na revisão bibliográfica e a história de insucesso 

terapêutico AINEs e córticosteróides, o equino apresentava-se um candidato à realização de 

terapêutica regenerativa com o recurso ao IRAP.  

Procedeu-se à recolha de sangue e processamento da amostra conforme o protocolo da 

empresa (ver acima em Material e métodos). Congelaram-se cinco seringas individuais com 

o soro e procedeu-se à administração intra-articular de quatro seringas consecutivas, com 5 

mL de soro autólogo e 1 mL de amicacina cada, com sete dias de intervalo entre cada uma 

delas.  

Aquando da realização do primeiro tratamento intra-articular, após a introdução da agulha no 

local de acesso ao espaço articular, foi possível observar após o aspecto macroscópico do 

líquido sinovial tendo-se removido 4 mL do mesmo. O líquido sinovial apresentava-se de 

coloração transparente e de consistência muito pouco viscosa, em comparação com a 

coloração e viscosidade do líquido sinovial de uma articulação saudável.  

O penso foi efectuado conforme descrito no Material e métodos. Durante os primeiros dois 

dias deste intervalo de tempo o equino permaneceu em repouso absoluto na boxe e nos 

dias seguintes andou cerca de 30-45 minutos a passo à mão. Após a segunda 

administração observaram-se melhorias no grau de claudicação, passando a 1/5 segundo a 

escala da AAEP e no grau de distensão articular. Ao fim da quarta administração a 

claudicação desapareceu, tanto em piso duro, como em piso mole e em linha recta. A 

distensão articular diminuiu significativamente e a flexão da articulação do boleto tornou-se 

negativa. Sete dias após a última administração realizou-se, novamente, uma radiografia 

para termos comparativos (Figura 23). 



 

51 

 

 

 

Dois meses após a última administração, o equino voltou a mostrar algum desconforto, 

mostrando ligeira claudicação (1/5) e decidiu-se efectuar a administração da quinta seringa 

de IRAP que tinha sido reservada.  

Após um período de repouso de sete dias o equino voltou a iniciar trabalho físico ligeiro com 

indicação, por parte do médico veterinário, para fazer um bom aquecimento a passo antes 

de passar para o trabalho a trote e para que a intensidade do trabalho seja aumentado de 

forma gradual e cuidadosa.  

 

Acompanhamento posterior:  

Após a realização do tratamento referido anteriormente, o equino permaneceu em trabalho 

sem sinais de desconforto ou claudicação durante quatro meses, período após o qual 

apresentou novamente claudicação (2/5) do membro AE. Foi realizada uma nova consulta, 

durante a qual, por meio de exame físico, bloqueios anestésicos e exame radiográfico, se 

determinou a claudicação não era localizada na articulação metacarpofalângica, mas sim na 

articulação interfalângica distal do referido membro. Foi instituída terapêutica intra-articular 

da articulação interfalângica distal com corticosteróides, cuja resposta foi positiva, com 

desaparecimento da claudicação. 

Até à data desta última consulta não foram observada alterações visíveis na articulação do 

boleto do membro AE, como tinha sido referido no exame estático. 

 

Figura 21. Projecção radiográfica lateromedial da articulação metacarpofalângica realizada sete dias 
após a última administração intra-articular de IRAP. Notar a diminuição da distensão articular, em 

especial no aspecto dorsal da articulação, em comparação com a figura 20; cedido por EVP. 
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Caso Clínico 2  

 

História pregressa 

Cavalo macho inteiro, de pura raça espanhola, com nove anos de idade, a executar 

preparação para a realização de provas de Dressage. Apresenta história de fractura da 

falange intermédia (P2) devido a trauma, há cerca de um ano, e associada a claudicação 

refractária a tratamentos intra-articulares com AINEs e corticosteróides há cerca de seis 

meses. Na ausência de melhorias significativas com o tratamento convencional instituído, o 

proprietário decidiu contactar a EVP com o objectivo de solicitar uma segunda opinião. À 

consulta apresentou-se com claudicação do membro AE. 

 

Exame estático 

Não foram registadas alterações dignas de registo. 

 

Teste de pinça de cascos 

Embora o equino apresente história de fractura de P2, efectuou-se o teste da pinça de casco 

com o intuito de diminuir a hipótese da queixa de claudicação ser devida a um processo no 

interior do casco. O resultado foi negativo. 

 

Exame dinâmico 

Apresentou claudicação a frio de grau 3/5 do membro AE, segundo a escala de claudicação 

proposta pela AAEP. A claudicação foi observada em círculo, tanto em piso duro como em 

piso mole, no entanto com maior evidência no primeiro. A claudicação foi também observada 

em linha recta e o teste de flexão das articulações metacarpofalângica e interfalângicas 

proximal e distal foi positiva.  

 

Bloqueios anestésicos 

Realizou-se bloqueio anestésico dos ramos lateral e medial do nervo digita palmar do 

membro AE com 1,5 mL de mepivacaína a 2%. 

Aos cinco e dez minutos minutos após o bloqueio digital palmar o equino apresentou uma 

resposta positiva de apenas 30%. Apesar de se ter obtido ligeira melhoria na presença de 

claudicação ao bloqueio digital palmar, decidiu-se realizar o bloqueio anestésico intra-

articular da articulação interfalângica proximal, cujo resultado foi 90% de positividade. 

 

Exames complementares de diagnóstico 

Decidiu-se realizar exame radiográfico do membro AE com os objectivos de avaliar as 

estruturas localizadas abaixo da região do boleto e poder averiguar a presença ou não de 

outras lesões ao nível do casco que poderiam coexistir, uma vez que a resposta ao bloqueio 
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digital palmar apresentou uma positividade de apenas 30%. 

Ao exame radiográfico observa-se ligeira remodelação óssea no aspecto dorsoproximal de 

P2 (Figura 24). Posto isto, e tendo em conta que o cavalo apresentava claudicação de 3/5, 

foi sugerido ao proprietário a realização de uma ressonância magnética da região, com o 

objectivo de procurar alguma alteração não visível ao exame radiográfico e que 

eventualmente pudesse justificar a presença da claudicação. 

 

 

A ressonância magnética foi realizada no Hospital Clínico Veterinário da Universidad Alfonso 

X El Sabio, em Madrid (Espanha) segundo o protocolo (técnica) MRI, T1 3D, T2, STIR FSE.   

Segundo o relatório médico-veterinário, à ressonância magnética pode-se observar ligeira 

remodelação do trabeculado do osso navicular, com a presença de ligeira hiperintensidade 

do bordo distal do mesmo (Figura 25), bem como aumento do número e tamanho das 

invaginações sinoviais. A porção dorsal do tendão flexor digital profundo apresenta-se 

fibrilhada e com foco pontuais de aderências entre a bursa do osso navicular. Ao nível da 

articulação interfalângica distal observa-se distensão no seu aspecto dorsal (Figura 25). Foi 

ainda observada, compatível com o exame radiográfico realizado anteriormente, 

remodelação óssea do bordo proximal de P2, acompanhada de hiperintensidade moderada 

do periósteo (Figura 26). 

De acordo com as imagens obtidas, as alterações ao nível do osso navicular são sugestivas 

Figura 22. Projecção radiográfica lateromedial das articulações interfalângicas proximal e distal. Notar a 
ligeira remodelação óssea no recesso dorsal de P2 (seta); cedida por EVP. 
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de ligeiro edema ósseo, especialmente na sua porção distal, associada a fibrilhação ligeira 

da porção dorsal do tendão flexor digital comum. Ao nível da quartela, as imagens obtidas 

são compatíveis com remodelação óssea do recesso dorsal da articulação interfalângica 

proximal, compatível com osteoartrite. 

 

 

 

Figura 25. Sequência T1. Corte sagital do casco do membro AE. Distensão sinovial moderada do 
recesso dorsal da articulação interfalângica distal (duas setas). Diminuição da intensidade do sinal 

no bordo distal do osso navicular (três setas); cedida por EVP. 

Figura 26. Sequência T1. Corte sagital ao nível da articulação interfalângica proximal 
do membro AE. Intensidade do sinal ligeiramente diminuída e heterogénea no bordo 

dorsoproximal de P2 acompanhado de remodelação óssea moderada; cedida por 
EVP. 
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Tratamento   

O tratamento escolhido para este caso clínico foi executado por três passos. Em primeiro 

lugar procedeu-se à administração de ácido tiludrónico (Tildren®), por possuir indicações em 

casos de claudicação associada à presença de alterações ao nível da cartilagem articular 

e/ou do osso, via perfusão regional distalmente ao carpo. Para a realização do garrote 

utilizou-se uma banda de Esmarch seguida de uma ligadura auto-aderente para promover a 

fixação da primeira. Após higienização do local, caterizou-se a veia digital palmar com um 

catéter butterfly. Administrou-se 10 mL de ácido tiludrónico (5mg/mL), numa diluição de 1:1 

com soro fisiológico. A perfusão foi mantida durante 30 minutos (Figura 27).  

Na semana seguinte procedeu-se ao tratamento intra articular da bursa do osso navicular. 

Para tal recorreu-se à administração de um fármaco pertencente à classe corticosteróide 

(acetato de triancinolona).  

 

 

 

Tendo em conta o que foi referido na revisão bibliográfica e a história de insucesso 

terapêutico AINEs e corticosteróides no tratamento da articulação interfalângica proximal, o 

equino apresentava-se um candidato à realização de terapêutica regenerativa com o recurso 

ao IRAP. Deste modo, procedeu-se à recolha e processamento da amostra de sangue do 

cavalo para posterior obtenção do soro autólogo (conforme o procedimento nos Materiais e 

métodos). Obteve-se cinco seringas de soro autólogo, realizaram-se três tratamentos intra-

articulares da articulação interfalângica proximal e as restantes seringas foram 

armazenadas. Cada administração tinha um volume de 3 mL de soro autólogo e 1 mL de 

Figura 27. Perfusão regional para a administração de ácido tiludrónico; original. 
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amicacina. As três administrações foram realizadas em semanas consecutivas, tendo entre 

cada uma delas sete dias de intervalo. Ao fim da segunda administração foi observada 

grande melhoria no grau de claudicação e o teste de flexão da articulação tornou-se 

negativo. Com a terceira administração do IRAP a claudicação foi eliminada. O penso foi 

efectuado conforme descrito no Material e métodos. Durante os primeiros dois dias deste 

intervalo de tempo o equino permaneceu em repouso absoluto na boxe e nos dias seguintes 

andou cerca de 30-45 minutos a passo à mão. Após a administração da terceira seringa o 

equino deixou de apresentar claudicação. Foi indicado a realização de mais uma semana de 

repouso, com apenas um período por dia de 30 minutos de passo à mão. Na semana 

seguinte o equino teve indicação para iniciar trabalho montado ligeiro, com um bom 

aquecimento a passo e com lição a trote de cinco minutos para cada uma das mãos. Foi 

ainda prescrito o aumento gradual do trabalho, tanto a nível de intensidade, como a nível de 

duração. 

 

Acompanhamento posterior: 

Até ao término do estágio curricular, o cavalo manteve-se em trabalho regular, apresentando 

claudicação quatro meses após o início de todos os tratamentos. Efectuou-se nova consulta 

e com a realização do exame físico, bloqueios anestésicos e exames radiográfico foi 

possível estabelecer que a claudicação se localizava ao nível do casco, com maior 

possibilidade ao nível do aparelho podotroclear (osso navicular), dado as evidências 

anteriormente conhecidas à ressonância magnética das alterações existentes ao nível da 

referida região anatómica. Decidiu-se proceder à repetição do tratamento intra-articular da 

bursa do osso navicular, o qual obteve uma resposta de melhoria a 100%. 

Após este episódio de claudicação o equino não voltou a apresentar desconforto, tendo-se 

mantido em trabalho regular até ao do término do estágio curricular. 
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Caso Clínico 3  

 

História pregressa 

Cavalo macho inteiro, Puro Sangue Lusitano de seis anos de idade, em preparação para 

realizar competição na disciplina de Dressage. Trata-se de um equino seguido pela EVP 

desde o início do quadro clínico. Apresentou-se à primeira consulta, há aproximadamente 

um ano, com claudicação do membro AD. Ao exame radiográfico não foram observadas 

alterações ao nível da articulação metacarpofalângica que pudessem justificar a presença 

de claudicação (Figura 28).  

Tendo em conta que existe uma fraca correlação entre os sinais clínicos e a gravidade das 

lesões observadas aos meios de diagnóstico complementares para a osteoartrite (Caron, 

2003, Frisbie, 2012), e esta se apresentava como um importante diagnóstico diferencial, 

optou-se por realizar tratamento intra-articular. Foram realizados tratamentos com acetato de 

triancinolona sem resultados de melhoria no grau de claudicação. Foi realizado outro exame 

radiográfico, para termos comparativos, dois meses após a primeira e já depois do 

tratamento intra-articular, no qual não foram observadas diferenças dignas de registo (Figura 

29). 

 

 

 

 

Figura 28. Projecção radiográfica lateromedial da articulação metacarpofalângica do membro AD 
realizada na primeira consulta. Não foram observadas alterações dignas de registo; cedido por 

EVP. 
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Exame estático  

Não foram observadas alterações dignas de registo.  

 

Teste de pinça de cascos 

Na primeira consulta foi realizado o teste de pinça de casco, cujo resultado foi negativo. 

 

Exame dinâmico 

O equino apresentou claudicação a frio de grau 2/5 segundo a escala proposta pela AAEP, 

do membro AD. A claudicação foi observada maioritariamente em círculo, tanto em piso duro 

como em piso mole, no entanto com maior evidência no primeiro. A claudicação foi também 

observada em linha recta e o teste de flexão da flexão do boleto foi positiva. Com o trabalho 

diário contínuo nota-se um agravamento no grau de claudicação e sendo mais explícita a 

trote para a mão esquerda. 

 

Bloqueios anestésicos 

Realizou-se bloqueio anestésico dos ramos lateral e medial do nervo digita palmar do 

membro AE com 1,5 mL de mepivacaína a 2%. A resposta aos 5 e 10 minutos após a 

realização do bloqueio foi negativa. Realizou-se bloqueio intra-articular da articulação 

metacarpofalângica com resposta 100% positiva.  

 

Figura 29. Projecção radiográfica lateromedial da articulação metacarpofalângica do 
membro AD, realizada 2 meses após a anterior e após tratamento intra-articular com 
triancinolona (Figura 28). Não foram observadas outras alterações dignas de registo; 

cedido por EVP. 
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Exames complementares de diagnóstico 

Devido à ausência de alterações ao exame radiográfico realizado previamente aos 

tratamentos intra-articulares da referida articulação e à ausência de resposta a estes, foi 

proposto ao proprietário a realização de ressonância magnética com o objectivo de procurar 

eventuais lesões que pudessem justificar a presença de claudicação crónica e refractária à 

terapêutica instituída. A ressonância magnética foi realizada no Hospital Clínico Veterinário 

da Universidad Alfonso X El Sabio, em Madrid (Espanha) segundo o protocolo (técnica) MRI, 

T1 3D, T2, STIR e FSE.  

Segundo o relatório médico-veterinário, à ressonância magnética pode-se observar 

diminuição ligeira da intensidade do sinal do osso esponjoso do côndilo medial do osso 

metacarpiano III na face dorsal (Figura 30) e espessamento do osso subcondral na 

superfície proximal e medial de P1 (Figura 31) e ainda ligeira remodelação do periósteo e 

endósteo da superfície dorsoproximal de P1 (Figura 32).  

De acordo com as imagens obtidas e com a história clínica, parece existir esclerose óssea 

moderada do côndilo medial do metacarpiano III, associada a aumento de espessura do 

osso subcondral adjacente a P1 bem como, ligeira remodelação óssea da superfície 

dorsoproximal da mesma. Estas alterações são compatíveis com estadio inicial de doença 

degenerativa da articulação metacarpofalângica (osteoartrite). 

 

Figura 30. Sequência densidade de protão. Plano transverso da superfície dorsal da 
articulação metacarpofalângica ao nível dos ossos sesamóides proximais (o lado medial 
situa-se do lado direito). Diminuição ligeira da intensidade do sinal do osso esponjoso no 

côndilo medial do osso metacarpiano III na face dorsal; cedido por EVP. 
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Figura 32. Sequência STIR (Short T1 inversion recovery). Plano sagital da articulação 

metacarpofalângica. Hipersinal (ou aumento da intensidade do sinal) no bordo dorsoproximal 
de P1 e ligeira remodelação do periósteo e endósteo da superfície dorsoproximal de P1 

(círculo); cedido por EVP. 
 

Figura 31. Sequência densidade de protão. Plano longitudinal da articulação 
metacarpofalângica mostrando ligeira remodelação do periósteo e endósteo da 

superfície dorsoproximal de P1 (círculo); cedido por EVP. 
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Tratamento  

Perante os resultados obtidos na ressonância magnética (estadio inicial de doença 

degenerativa da articulação metacarpofalângica osteoartrite), tendo em conta que se trata 

de um cavalo muito jovem em início da vida desportiva e com base na revisão bibliográfica, 

pensa-se que o tratamento mais adequado a instituir seria o IRAP.  

Previamente ao tratamento intra-articular com o IRAP decidiu-se realizar a administração de 

ácido tiludrónico (Tildren®), por possuir indicações em casos de claudicação associada à 

presença de alterações ao nível da cartilagem articular e/ou do osso. Foi administrado na 

dose de 0,1 mg/kg (10 mL corresponde a uma administração), por via endovenosa e durante 

dez dias consecutivos. Uma semana após o término deste tratamento iniciou-se o 

tratamento do IRAP. 

Deste modo, procedeu-se à recolha de sangue e processamento da amostra conforme o 

protocolo da empresa (ver acima em Material e métodos). Congelaram-se cinco seringas 

individuais com o soro e procedeu-se à administração intra-articular de quatro seringas 

consecutivas, com 5 mL de soro autólogo e 1 mL de amicacina cada, com sete dias de 

intervalo entre cada uma delas. O penso foi efectuado conforme descrito no Material e 

métodos. Durante os primeiros dois dias deste intervalo de tempo o equino permaneceu em 

repouso absoluto na boxe e nos dias seguintes andou cerca de 30-45 minutos a passo à 

mão. Após a terceira administração observaram-se melhorias no grau de claudicação, 

passando a 1/5 segundo a escala da AAEP. Ao fim da quarta administração a claudicação 

desapareceu, nomeadamente no círculo em piso duro e para a mão esquerda, onde a 

claudicação era mais evidente e a flexão da articulação tornou-se negativa. 

 

Acompanhamento posterior: 

Uma semana após a última administração intra-articular o cavalo retomou o trabalho de 

picadeiro, inicialmente à guia e só depois montado, de forma gradual, tanto em termos de 

intensidade e de duração. Foi ainda aconselhado efectuar um bom aquecimento a passo 

(aproximadamente de 30 minutos).  
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6. Discussão 

A presença de claudicação em cavalos de desporto é um achado frequente dado o elevado 

nível de exercício físico a que são sujeitos As lesões articulares constituem uma das 

principais causas de diminuição do desempenho desportivo dos equinos, comprometendo a 

vida desportiva dos mesmos (Ferris, 2011). 

Nos últimos anos vários estudos têm sido realizados na área da medicina biológica, na 

procura de produtos biológicos, com o objectivo de encontrar soluções viáveis e efectivas no 

tratamento e/ou prevenção de lesões articulares (Watts, 2014) e cujas propriedades 

terapêuticas fazem uso das capacidades regenerativas que o organismo possui para reparar 

os tecidos lesionados (Rowlands, 2013). O ACS foi produzido pela primeira vez na década 

de 90, com o intuito de produzir material capaz de ser administrado via intra-articular, rico no 

antagonista dos receptores da IL-1, para o tratamento da osteoartrite em humanos 

(Orthokine®). A terapia IRAP, aplicada à clínica de equinos, faz uso da proteína antagonista 

do receptor de interleucina-1 (IL-1Ra), produzida a partir do sangue do paciente a ser 

tratado, de modo a usufruir dos seus benefícios terapêuticos (soro autólogo condicionado). A 

IL-1 possui um papel importante no desenvolvimento de lesões ao nível da cartilagem 

articular e não só, devido à sua potente acção pró-inflamatória (Pinto & García, 2011).  

Nos três casos clínicos acompanhados, as lesões encontradas foram todas no membro 

torácico, que é frequentemente referido como o membro mais afectado por lesões e sede de 

claudicação, justificada em parte por suportarem 60-65% do peso corporal (Stashak & Hill, 

2004). Embora as histórias pregressas sejam diferentes, todos os cavalos tinham em 

comum o facto de terem sido submetidos a tratamentos intra-articulares com terapêutica 

convencional, aos quais não houve qualquer resposta positiva. Em cavalos de desporto, o 

facto de haver história de claudicação refractária a tratamentos intra-articulares com AINEs, 

corticosteróides e/ou AH é um factor importante para a indicação de tratamentos intra-

articulares com IRAP (Ferris et al, 2001). 

Outro factor em comum entre os três cavalos é que as imagens radiográficas realizadas não 

permitiram o estabelecimento de um diagnóstico definitivo devido à ausência de alterações 

significativas, nem justificar a presença de claudicação, tendo sido necessário solicitar a 

realização de outro meio complementar de diagnóstico, a ressonância magnética. Embora o 

exame radiográfico seja o meio de diagnóstico complementar mais utilizado para observar 

alterações ao nível da articulação metacarpofalângica (Vanderperren & Saunders, 2009), em 

dois dos casos clínicos este método não foi uma ferramenta muito útil para o 

estabelecimento do diagnóstico, tendo sido necessário efectuar a requisição de outro 

método complementar imagiológico. É de salientar ainda que, embora em nenhum dos 

casos clínicos em estudo se tenha realizado exame ecográfico, este apresenta-se como 

uma ferramenta de grande utilidade para a observação de lesões ao nível da cartilagem 

articular e consequentemente na elaboração do diagnóstico de osteoartrite. No entanto, no 



 

63 

 

caso clínico 1, embora não tenham sido observadas alterações significativas de lesão, foi 

possível confirmar a presença de distensão da articulação do boleto, tal como tinha sido 

observado ao exame estático da mesma. Em relação às alterações da cartilagem articular, 

estas só são detectadas ao exame radiográfico quando já se encontram em estado 

avançado, com a presença de alterações ao nível do espaço articular e/ou alterações no 

aspecto radiográfico do osso subcondral (McIlwraith, 2004).  

Nos dois casos clínicos (2 e 3) em que foi possível realizar a ressonância magnética, esta 

apresentou uma importância extrema na medida em que só então foi possível observar e 

classificar as lesões existentes a nível articular. 

No caso clínico 1, devido ao facto de não se ter realizado uma ressonância magnética, não 

foi possível estabelecer um diagnóstico definitivo com base nas imagens radiográficas uma 

vez que estas não apresentavam alterações significativas, à excepção da presença de 

distensão articular da articulação metacarpofalângica, previamente detectada à palpação 

durante o exame estático. A realização deste exame de diagnóstico complementar poderia 

ser uma ferramenta importante para traçar o plano terapêutico mais adequado ao cavalo 

e/ou ponderar outras opções terapêuticas. A sinovite manifesta-se por efusão/distensão 

articular, dor e alteração da função. A sinovite pode ser classificada em primária (tipo I 

devido a trauma ou fármacos) ou secundária (tipo II). A primeira, devido a trauma, 

caracteriza-se por inflamação da membrana sinovial, sem alterações na cartilagem articular 

ou das estruturas de suporte adjacentes à articulação e acompanhada de ausência de 

evidências radiográficas de alterações ao nível do osso e/ou cartilagem articular. A sinovite 

tipo I pode ainda resultar de danos provocados nos tecidos moles adjacentes à articulação, 

por episódios repetidos de hiperextensão e/ou subluxação da articulação, ou ainda devido a 

reacções adversas fármacos administrados por via intra-articular (Todhunter & Lust, 1990). 

Segundo Todhunter & Lust (1990), a efusão sinovial pode ser palpada ao exame físico, 

manifestada por distensão da cápsula articular e com maior facilidade nos casos agudos, 

uma vez que em sinovites crónicas ocorre fibrose da cápsula articular. Os autores referem 

ainda que na sinovite existe alteração da quantidade e qualidade do ácido hialurónico, com 

alteração da sua viscosidade, tornando-se mais fluído. Segundo o que foi agora referido e 

com base na revisão bibliográfica, o diagnóstico diferencial mais provável para o Caso 

clínico 1, e que vai ao encontro com as alterações observadas ao exame físico, é a sinovite, 

possivelmente crónica, da articulação metacarpofalângica. Devido ao facto do cavalo 

apresentar história de claudicação refractária aos tratamentos intra-articulares convencionais 

e ter feito reacção adversa à administração intra-articular de AH, por o diagnóstico 

diferencial mais sugestivo ser uma sinovite, por se tratar de um cavalo a executar provas de 

alta competição de saltos de obstáculos e por apresentar como diagnóstico mais provável 

sinovite da articulação metacarpofalângica, apresentou-se um candidato a executar 

tratamentos com a terapia IRAP (Ricco et al, 2012, Ferris et al, 2001). Pode-se considerar 
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que a resposta ao tratamento foi positiva, uma vez que, ao contrário dos tratamentos 

anteriormente instituídos, observou-se uma redução significativa na distensão articular da 

articulação após a administração do segundo tratamento, acompanhada de melhoria no grau 

de claudicação e desaparecimento desta após a quarta administração, tanto em piso duro, 

como em piso mole e em linha recta. Ainda após a quarta administração a distensão articular 

diminuiu significativamente e a flexão da articulação do boleto tornou-se negativa. No exame 

radiográfico realizado sete dias após a quarta administração é possível observar a melhoria 

significativa da efusão articular. De acordo com a revisão bibliográfica, alguns equinos 

necessitam de repetir o tratamento um a seis meses após a primeira administração, ou caso 

o cavalo volte a apresentar sinais clínicos (Rowlands, 2013). Neste caso, foi necessário 

proceder à administração da quinta seringa que tinha sido devidamente armazenada 

(congelada) devido ao cavalo ter demonstrado desconforto quatro meses após ter iniciado o 

trabalho físico, apresentando claudicação (2/5) do membro AE. Fica a questão: se a sinovite 

presente na articulação do boleto é do tipo I, primário por exemplo em resposta à 

administração intra-articular de AH, uma vez que o equino apresenta história de reacção 

adversa a este tipo de tratamento?; ou se é secundária a um processo de osteoartrite pré-

existente na mesma articulação?; ou ainda se a sinovite teve um papel preponderante no 

desenvolvimento de osteoartrite que não foi diagnosticada, secundário à primeira? 

O cavalo do Caso Clínico 2 apresentava história de fractura de P2 há cerca de um ano e 

claudicação do membro AE refractária a tratamentos intra-articulares convencionais. Com o 

bloqueio digital palmar do membro em causa obteve-se uma resposta de 30%, decidindo-se 

prosseguir para a realização do bloqueio intra-articular da articulação interfalângica proximal, 

a qual apresentava história de fractura num dos ossos envolvidos. A resposta a este 

bloqueio foi de cerca 90% de positividade, deixando de se observar claudicação declarada, 

sendo apenas perceptível ligeira assimetria entre as passadas realizadas pelos dois 

membros, estando as passadas do membro AE ligeiramente encurtadas face às do membro 

AD. Tendo em conta os resultados obtidos com a realização dos bloqueios anestésicos 

(digital palmar e intra-articular da articulação interfalângica proximal) e os resultados obtidos 

na ressonância magnética, podemos supor que a melhoria de apenas 30% ao bloqueio 

digital palmar pode ser devida às alterações observadas à ressonância magnética ao nível 

do osso navicular, cuja integridade ainda não tinha sido posta em causa por não se terem 

observadas alterações do mesmo ao exame radiográfico, nem a resposta ao bloqueio digital 

palmar ter sido claramente positiva. A grande melhoria na presença de claudicação 

observou-se aquando da realização do bloqueio intra-articular da articulação interfalângica 

proximal, possivelmente devido ao processo de osteoartrite diagnosticado à ressonância 

magnética e posterior ao episódio de fractura de P2. Neste caso específico, a realização da 

ressonância magnética ao membro afectado apresentou a vantagem acrescida de se terem 

obtido outros achados, que até então tinham sido passados despercebidos, como as 
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alterações existentes ao nível do osso navicular. Após apreciação e análise dos resultados 

obtidos aos bloqueios anestésicos e aos exames complementares de diagnóstico, 

considerou-se que era necessário proceder ao tratamento intra-articular ao nível da bursa do 

navicular, com recurso a um fármaco corticosteróide, e posteriormente realizar os 

tratamentos intra-articulares da articulação metacarpofalângica proximal com o recurso ao 

IRAP. Os tratamentos realizados com o IRAP ao nível da articulação interfalângica proximal 

foram realizados com sucesso, deixando o equino de apresentar claudicação devido à 

osteoartrite existente ao nível da articulação interfalângica proximal. Foram realizadas 

apenas três administrações uma vez que o cavalo apresentou melhorias significativas após 

o segundo tratamento e a claudicação foi eliminada pós a realização da terceira e última 

administração. As restantes duas seringas foram devidamente armazenadas, devendo estas 

serem utilizadas se o cavalo apresentar sinais clínicos ou então após seis meses da data do 

último tratamento (Rowlands, 2013). Em relação às alterações existentes ao nível do osso 

navicular e tendo em conta que o cavalo necessitou de tratamento intra-articular da 

respectiva região num curto espaço de tempo (quatro meses após o início de todos os 

tratamentos), no futuro, caso o equino comece a apresentar claudicação recorrente e 

refractária aos tratamentos convencionais instituídos, pode-se colocar a hipótese de realizar 

tratamentos intra-articulares com o IRAP em associação com ciclos de ondas de choque, à 

semelhança dos tratamentos aplicados por Waguespack & Hanson (2011) para o tratamento 

de cavalos com síndrome podotroclear.  

Em relação ao Caso Clínico 3, foi possível constatar que, tal como descrito na revisão 

bibliográfica, os cavalos jovens em início da sua vida desportiva podem apresentar 

alterações compatíveis com doença articular degenerativa ou osteoartrite (McIlwraith, 2010). 

O cavalo do Caso clínico 3 era o mais jovem dos três, com apenas cinco anos de idade 

desde o início da sintomatologia e aproximadamente dois anos de trabalho de desbaste e 

preparação para a realização de provas desportivas. Apesar da sua jovem idade, este 

apresentou à ressonância magnética alterações muito significativas tais como esclerose 

óssea moderada do côndilo medial do metacarpiano III, associada a aumento de espessura 

do osso subcondral adjacente a P1 bem como, ligeira remodelação óssea da superfície 

dorsoproximal da mesma, alterações compatíveis com estadio inicial de doença 

degenerativa da articulação metacarpofalângica (osteoartrite). Tratando-se então de uma 

articulação com alterações em estadio inicial de osteoartrite, torna-se fundamental o 

tratamento precoce e eficaz de modo a retardar a evolução da afecção para estadios mais 

avançados e que possam comprometer a vida desportiva do equino. Tendo em conta as 

indicações para o uso do IRAP, este é o tratamento indicado para o tratamento de 

articulações com osteoartrite em estadios inicias e refractárias aos tratamentos 

convencionais (Rico et al, 2012, Ferris et al, 2001). Embora a reversão das alterações 

existentes ao nível da articulação não seja possível, o IRAP possibilita retardar a progressão 
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da doença articular (Frisbie, 2005b). Este equino necessitou da administração de quatro 

seringas de IRAP, ocorrendo a eliminação da claudicação, bem como da positividade da 

flexão da articulação ao fim da última administração. Este cavalo foi o que demonstrou 

melhorias mais tarde, apenas apresentando melhorias evidentes do grau de claudicação 

após a administração da terceira seringa. A quinta seringa foi devidamente armazenada para 

ser administrada se o cavalo apresentar novamente claudicação ou entre um e seis meses 

após a realização do tratamento (Rowlands, 2013).  

Tal como descrito na revisão bibliográfica, ainda não existem estudos que estabeleçam o 

protocolo de administração ideal para os tratamentos com o IRAP (Rowlands, 2013), 

nomeadamente quanto ao volume, intervalo entre administrações e número de doses. 

Segundo o protocolo proposto por Weinberger (2008), podemos verificar que os intervalos 

realizados entre as administrações nos três casos clínicos estão ligeiramente abaixo (sete 

dias) do que o autor sugeriu (oito a catorze). Em relação aos volumes administrados, pode-

se verificar que estes se encontram dentro dos valores propostos pelo autor. Na articulação 

interfalângica proximal foi administrado no total de 4 mL por tratamento (3 mL de IRAP e 

1mL de amicacina) e nas articulações metacarpofalângicas foi administrado 6 mL no total (5 

mL de IRAP e 1 mL de amicacina). A diferença de volumes administrados entre as diferentes 

articulações deve-se ao facto de que a articulação interfalângica proximal ser uma 

articulação de dimensões inferiores à articulação metacarpofalângica, estando assim 

indicado a administração de um volume menor, possivelmente de modo a evitar a 

sobrecarga de pressão no interior da mesma. Em relação às doses administradas, apenas 

no Caso Clínico 2 se encontram dentro dos parâmetros propostos pelo autor, tendo-se 

realizado a administração de três tratamentos. Nos outros dois casos clínicos foram 

realizadas quatro administrações consecutivas, sendo que o primeiro caso necessitou da 

administração da quinta seringa dois meses após a realização da quarta administração, 

procedimento que se encontra de acordo com a revisão bibliográfica (Rowlands, 2013). Num 

estudo realizado por Pinto & García (2004) no qual seis equinos foram submetidos a 

tratamentos intra-articulares com IRAP, estes receberam quatro administrações, sendo que 

apenas após a última administração a claudicação foi eliminada e a flexão da articulação em 

causa se tornou negativa. Os autores concluíram que o IRAP demonstrou ser um tratamento 

alternativo eficaz face aos tratamentos convencionais (AINEs e corticosteróides). Ferris e co-

autores (2011) realizou um estudo utilizando dezasseis equinos com osteoartrite unilateral. 

Destes, oito receberam tratamentos intra-articulares com IRAP e os restantes oito 

receberam administrações intra-articulares com solução salina (placebo). Ambos os grupos 

foram submetidos ao mesmo número de tratamentos (três) e com o mesmo intervalo de 

tempo entre cada administração (sete dias). Os cavalos tratados com o IRAP apresentaram, 

cinco semanas após a última administração, redução muito significativa no grau de 

claudicação em comparação com o grupo de cavalos tratados com a solução salina 
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(placebo).  

Ainda em relação ao Caso Clínico 1, o facto de não ter sido realizado a ressonância 

magnética prescrita pelo médico veterinário assistente e se ter optado logo pela realização 

do tratamento, reflecte o que acontece em alguns dos casos seguidos por veterinários de 

campo. É relativamente frequente optar-se pela realização do tratamento, com base no 

diagnóstico diferencial mais compatível com o quadro clínico, sem a realização de todos os 

exames complementares e/ou o estabelecimento do diagnóstico definitivo, tendo o 

tratamento nestes casos uma vertente de diagnóstico. A adopção desta prática é 

frequentemente justificada devido à necessidade de ganhar tempo (devido aos tempos 

relativamente curtos que os equinos em competição possuem para realizar os tratamentos) 

e usar o dinheiro que seria gasto em exames complementares na execução do tratamento.  

7. Considerações finais 

Com o término da presente dissertação de mestrado pode-se considerar que a sua 

elaboração poderá contribuir de algum modo para a divulgação e conhecimento mais 

aprofundado da terapia regenerativa IRAP.  

Como principal obstáculo à sua realização destaca-se a dificuldade na aquisição de casos 

clínicos aos quais foi instituída a terapêutica em causa, não só pelo desconhecimento por 

parte dos proprietários e outros clínicos, por ser relativamente recente, mas também por 

esta ser uma opção terapêutica mais cara que os tratamentos intra-articulares 

convencionais. Embora o estudo e busca de opções terapêuticas contínuo na área da na 

área da medicina regenerativa ou biológica sejam contínuos, outra dificuldade que esteve na 

base na realização desta dissertação foi a diminuta literatura existente relativamente ao 

ACS/IRAP, e em especial aplicado à Medicina Veterinária. A presente dissertação não teve 

como objectivo estudar a aplicação do IRAP como tratamento para lesões articulares 

(aplicabilidade ou viabilidade), mas sim dar a conhecer a um maior número de pessoas, 

nomeadamente futuros e actuais médicos veterinário e proprietários de equinos, uma nova 

opção terapêutica para o tratamento das lesões articulares dos cavalos, mostrando, deste 

modo, que existem alternativas ao tratamento dito convencional, caso este último não seja 

uma opção viável. O IRAP tem-se mostrado como sendo uma opção terapêutica viável, 

revelando resultados promissores nos estudos científicos realizados até ao momento. Não 

foi possível tirar conclusões estatísticas da presente dissertação devido à reduzida 

casuística, justificada, possivelmente, por este tipo de tratamento ainda se encontrar em 

expansão e ser desconhecida por muitos.  

Muitos dos tratamentos aplicados até aos dias de hoje, em equinos com lesões articulares, 

tinham como objectivo o alívio dos sintomas, principalmente a eliminação da dor. Embora a 

maioria dos clínicos utilizem fármacos corticosteróides no tratamento das afecções 
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articulares, existem evidências científicas de que o uso repetido deste tipo de fármacos está 

associado a efeitos secundários negativos sobre a articulação, nomeadamente ao 

surgimento de necrose com consequente degeneração da cartilagem articular (Pichereau et 

al, 2013). Do outro lado encontram-se os fármacos modificadores, que actuam na tentativa 

de prevenir danos, por exemplo, ao nível das cartilagens articulares, possuindo também um 

certo efeito anabólico sobre a cartilagem e a matriz extracelular. As terapias génicas e 

biológicas representam, actualmente, um futuro promissor no tratamento de lesões a nível 

articular e não só (Smith & Clegg, 2007). Segundo Sutter (2007), não existem dúvidas de 

que a era dos tratamentos sintomáticos aplicados às doenças crónicas do sistema 

musculoesquelético, como é exemplo a osteoartrite, está a terminar, dando espaço às novas 

terapias regenerativas. O autor refere ainda que é necessário trabalhar no sentido de 

comprovar as aplicações e viabilidade destes tipos de tratamentos, recorrendo à realização 

de estudos, por exemplo com o recurso a modelos experimentais, de modo a evitar que 

estes sejam subestimados. É de salientar ainda que, a dificuldade na realização da 

ressonância magnética como método complementar de diagnóstico de segunda escolha, 

quando o exame radiográfico não revela alterações significativas, é justificada em parte, 

pela ausência deste tipo de tecnologia com disponibilidade para utilização à espécie equina 

no nosso país, estando o mais perto localizado em Espanha (Madrid). Consequentemente, e 

por se tratar de um exame imagiológico dispendioso, poucos são os proprietários com 

disponibilidade para suportar os custos associados.           

De acordo com a revisão bibliográfica efectuada, é possível concluir que existem lacunas ao 

nível da informação e estudo das terapias regenerativas, e em especial acerca do IRAP, 

havendo a necessidade de, no futuro, serem realizados mais estudos com o objectivo de 

obter evidências científicas que venham responder a algumas questões ainda em aberto, 

tais como: qual o número adequado de doses para o tratamento intra-articular da 

osteoartrite? Qual o volume ideal para cada administração? Deve variar conforme a 

dimensão da articulação a tratar? Qual o intervalo de tempo entre administrações mais 

adequado? O volume, número de doses e intervalo entre administrações é igual para todas 

as indicações que o IRAP possui? Para os cavalos cuja condição física possa ser um factor 

de risco, associado ao tratamento intra-articular com corticosteróides, no desenvolvimento 

de laminites, o IRAP pode ser s alternativa mais viável e segura nesse ponto?  

No futuro, quando o tratamento estiver mais enraizado na prática clínica, proporcionando 

uma casuística maior, seria interessante prosseguir com o estudo desta terapêutica, em 

termos académicos. Por exemplo, procedendo à análise detalha da sua aplicação, 

relacionado, por exemplo o sucesso terapêutico do mesmo com a articulação a ser tratada, 

ou até mesmo relacionado o tipo de lesão existente, verificando deste modo possíveis 

associações entre os resultados terapêuticos obtidos e as possíveis variantes em estudo.
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