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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Medicina 

Veterinária da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade Tuiuti 

do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Médico Veterinário, é 

composto pelo Relatório de Estágio, onde são descritas as atividades realizadas 

durante o período de dois de março à 31 de maio de 2017, no Hospital Veterinário da 

Universidade Federal do Paraná, localizado na cidade de Curitiba/PR, dois relatos de 

caso acompanhados no local, sendo um de uma fratura por avulsão na inserção do 

ligamento patelar lateral, e um caso de urolitíase, ambos em equinos. O trabalho foi 

desenvolvido com a finalidade de relatar um estágio curricular supervisionado, na área 

de clínica e cirurgia de grandes animais, onde foram acompanhados casos, incluindo 

consultas, emergências, cirurgias e exames. Duas revisões de literatura e dois relatos 

de casos fazem parte deste trabalho. A avulsão da crista da tíbia com desmite do 

ligamento patelar lateral é um caso incomum de ser encontrado em relatos de caso, o 

trabalho aqui descrito relata toda trajetória de um equino com esta lesão até o dia 

atual. A remoção de urólitos por cistoscopia é técnica cirúrgica não invasiva e nova na 

clínica cirúrgica de equinos. 

 

Palavras-chave: Plasma rico em plaquetas, Ligamento patelar; Cálculo uretral; 

Cistoscopia 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

This present Course Conclusion Work presented to the Course of Veterinary Medicine 

of the Biological Sciences and Health Faculty, of the Tuiuti University of Paraná, as a 

partial requirement to obtain the title of Veterinarian Doctor is composed of an 

Internship Report where are described the activities carried out during the period from 

March 2 to May 31, 2017, at the Veterinary Hospital of the Federal University of 

Paraná, located in the city of Curitiba / PR. Two case reports were followed at the 

hospital, being one of an avulsion fracture in the insertion of the lateral patellar ligament 

and a case of urolithiasis, both in horses. The work was developed with the purpose 

of reporting a supervised curricular internship in the area of clinic and large animal 

surgery where cases including consultations, emergencies, surgeries and 

examinations were followed up. Two literature reviews and two case reports are part 

of this work. Avulsion of the crest of tibia with lateral patellar ligament tear is an unusual 

case to be found in case reports, the work described here reports all trajectory of an 

equine with this lesion until the present day. Removal of uroliths by cystoscopy is a 

noninvasive and new surgical technique in the surgical clinic of horses. 

 

Key words: Platelet-rich plasma, patellar ligament; urethral calculus; cystoscopy 
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1 INTRODUÇÃO 

 O presente relatório teve como objetivo, descrever as atividades praticadas 

durante o Estágio Curricular Supervisionado em Medicina Veterinária realizado no 

Hospital Veterinário de Grandes Animais da Universidade Federal do Paraná (HV-GA-

UFPR), no período de dois de março a 31 de maio de 2017, sendo supervisionado 

pelas médicas veterinárias residentes de clínica médica e cirúrgica de grandes 

animais, sob orientação Prof. Dr. Peterson Triches Dornbusch, totalizando 472 horas, 

bem como descrever uma revisão de literatura e relato de dois casos acompanhados 

durante a rotina clínica do HV-GA-UFPR sendo eles fratura por avulsão da 

tuberosidade da tíbia com desmite do ligamento patelar lateral e urolitíase em equinos.  

 O HV-GA-UFPR situa-se na Rua dos Funcionários, n° 1.540, Juvevê – 

Curitiba-Pr. 

 O estágio curricular possibilitou ampliar o leque de experiências das situações 

enfrentadas no âmbito profissional, com grande variedade de casos clínicos em 

espécies diferentes. Mesmo diante de vários casos importantes, optou-se por abordar 

dois casos, sendo um relacionado a clínica cirúrgica equinos e o outro, clínico. Dessa 

forma, objetivou-se com o desenvolvimento deste trabalho realizar um estudo 

aprofundado sobre os casos selecionados durante o período de estágio. 

A UFPR foi escolhida como local de estágio curricular, devido a sua ampla 

casuística. São enviados ao hospital veterinário, casos clínicos e cirúrgicos, contando 

com uma boa infraestrutura e oportunidade de aprendizado. 

A fratura por avulsão da tuberosidade da tíbia com desmite do ligamento patelar 

lateral é pouco relatada e tem o prognóstico de bom a reservado para a volta do animal 

ao esporte. Esse tipo de fratura e desmite ocorrem geralmente por um trauma direto. 

A fratura na tuberosidade da tíbia é considerada comum, mas a concomitância com a 

desmite é pouco vista. 

A urolitíase em equinos machos é comum, mas o método de cistoscopia para 

sua retirada ainda é pouco utilizado, sendo este apenas método diagnóstico na 

maioria das vezes. 
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2 DADOS SOBRE O ESTÁGIO 

 

 As atividades realizadas durante o estágio curricular abrangeram todo o setor 

clínica médica e cirúrgica de grandes animais. A orientação acadêmica foi conduzida 

pela Professora Liedge Simioni Felicio. O estágio curricular realizado na Universidade 

Federal do Paraná – Campus Curitiba, contou com a supervisão do Prof. Dr. Peterson 

Triches Dornbusch.  

 

2.1 HORAS DE ESTÁGIO 

 O período de estágio efetuado no hospital da Universidade Federal do Paraná 

– Campus Curitiba, setor de grandes animais, realizou-se no período do dia dois de 

março a 31 de maio de 2017, compreendendo 40 horas semanais, totalizando 472 

horas exercidas.  

 

2.2 DADOS SOBRE O LOCAL DE ESTÁGIO 

 O HV-GA-UFPR (Figura 1) situa-se na Rua dos Funcionários, número 1540, 

bairro Juvevê, Setor de Ciências Agrárias em Curitiba – PR. O mesmo funciona de 

segunda-feira à sexta-feira, das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas, totalizando 8 

horas diárias. O atendimento do HV-GA-UFPR é feito por médicos veterinários 

residentes, orientados por um corpo clinico docente, para animais de grande porte, 

pequeno porte e animais selvagens/silvestres. Dispõe de especialidades como clínica 

médica, clínica cirúrgica, odontologia, oftalmologia, oncologia, anestesiologia e 

diagnóstico por imagem. Também há serviços de laboratório de análises clínicas e 

patologia clínica. 
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FIGURA 1: FACHADA DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ. 

-  

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

 

 O estágio curricular foi realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 

14h às 18h. O setor de grandes animais possui uma recepção, com local de espera 

para proprietários, mesas para procedimentos, gaiolas para pequenos animais, pias, 

almoxarifado, mezanino com sala de reuniões e sala de residentes (Figuras 2 e 3) três 

alas de alojamento para os pacientes: um corredor com doze baias, para equinos ou 

grandes ruminantes (Figura 4), um corredor contendo doze baias para pequenos 

ruminantes e suínos (Figura 5), e um corredor com doze baias para equinos (Figura 

6) sendo duas delas transformadas em uma baia de borracha utilizada como Unidade 

de Tratamento Intensivo (Figura 7). Possui uma sala de demonstração com tronco de 

contenção e assentos, para aulas e procedimentos (Figura 8) e farmácia (Figura 9). 

Possui um completo centro cirúrgico, com sala de indução e recuperação anestésica 

com piso emborrachado e paredes acolchoadas (Figura 10), mesa cirúrgica (Figura 

11) com uma talha elétrica (Figura 12), sala de paramentação (Figura 13), setor de 

apoio (Figura 14), aparelho de radiografia portátil, sistema completo para anestesia e 

armários para armazenamento de materiais cirúrgicos (Figura 15). 
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FIGURA 2: FOTO DA RECEPÇÃO E MEZANINO DO HV-GA-UFPR. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

 

FIGURA 3: FOTO DA RECEPÇÃO DO HV-GA-UFPR. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 
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FIGURA 4: FOTO DO CORREDOR DE BAIAS PARA EQUINOS E GRANDES 
RUMINANTES DO HV-GA-UFPR. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

 

FIGURA 5: FOTO DAS BAIAS PARA PEQUENOS RUMINANTES E SUÍNOS DO HV-GA-
UFPR. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 
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FIGURA 6: FOTO DAS BAIAS PARA EQUINOS DO HV-GA-UFPR. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

 

FIGURA 7: FOTO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO DO HV-GA-UFPR. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 
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FIGURA 8 FOTO DA SALA DE DEMONSTRAÇÃO COM TRONCO DE CONTENÇÃO DO 
HV-GA-UFPR. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

 

FIGURA 9: FOTO DA FARMÁCIA DO HV-GA-UFPR. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 
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FIGURA 10: FOTO DA SALA DE INDUÇÃO E RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA DO HV-GA-

UFPR. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

 

FIGURA 11: FOTO DA SALA CIRÚRGICA DO HV-GA-UFPR. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 
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FIGURA 12: FOTO DA SALA DE PARAMENTAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HV-GA-
UFPR. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

 

FIGURA 13: FOTO DO SETOR DE APOIO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HV-GA-

UFPR. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 
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FIGURA 14: FOTO DO SISTEMA DE ANESTESIA E ARMÁRIOS DO CENTRO 
CIRÚRGICO DO HV-GA-UFPR. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 
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2.3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 As funções desenvolvidas pelos estagiários do setor de grandes animais 

compreendiam no acompanhamento e auxílio dos atendimentos clínicos e cirúrgicos, 

exame físico dos animais, como avaliação da frequência cardíaca, frequência 

respiratória, temperatura retal, avaliação da motilidade intestinal, coloração e tempo 

de preenchimento capilar das mucosas, sempre sob orientação dos médicos 

veterinários residentes. Os estagiários auxiliavam também no preenchimento de 

requisições e transporte de materiais coletados até os laboratórios do hospital. 

 Ao final da manhã, o lançamento de todas as informações das fichas escritas 

de exames físicos e procedimentos era transferido para um programa de dados no 

computador. 

 No centro cirúrgico, as atividades desenvolvidas foram de separação e 

preparação dos materiais utilizados durante o procedimento, auxílio ao anestesista no 

pré-operatório do paciente com a contenção, auxílio no transporte do animal da sala 

de indução até a mesa cirúrgica, registro de fotos do paciente, monitoramento e auxílio 

na recuperação dos animais durante o pós operatório. Ocasionalmente, os estagiários 

contaram com a oportunidade de auxiliar o Professor e médicos veterinários 

residentes durante algumas cirurgias, na maior parte das vezes, como instrumentador.  

 Realizavam-se reuniões na primeira semana do mês juntamente à discussão 

de casos clínicos e seminários, apresentados por estagiários e residentes, assim 

como aulas esporádicas ministradas pelo Prof. Dr. Peterson Triches Dornbusch. 

  



23 
 

 

2.4 CASUÍSTICA ACOMPANHADA 

 Foram acompanhados 77 animais, conforme a Tabela 1, organizada de acordo 

com espécie dos animais atendidos. 

 

TABELA 1- CASUÍSTICA ACOMPANHADA, CLASSIFICADA POR ESPÉCIE, 
OBSERVADAS DURANTE O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, NO PERÍODO 

DE 2 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2017 NO HV-GA-UFPR. 

Espécie Quantidade        Frequência Relativa (%) 

Equino 47 61% 

Ovino 16 21% 

Suíno 10 13% 

Bovino 4 5% 

Total 77 100% 

 

 Observou-se que os equinos obtiveram casuística com o maior número de 

casos acompanhados. Estes se encontram separados por sistemas acometidos na 

Tabela 2. 

 

TABELA 2 CASOS CLÍNICOS CLASSIFICADOS POR SISTEMAS ACOMETIDOS, 
OBSERVADOS DURANTE O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NO PERÍODO 

DE 2 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2017 NO HV-GA-UFPR. 

 

  

Sistemas Acometidos Quantidade Frequência Relativa (%) 

Digestório  14   28%  

Cardiovascular  1   2%  

Musculoesquelético 10   20%  

Oftálmico   6   12%  

Genitourinário 6   12%  

Respiratório  1   2%  

Tegumentar  12   24%  

Total   50   100%  
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TABELA 3: CASOS CLÍNICOS DE ACORDO COM O SISTEMA ACOMETIDO. 

Casos clínicos por sistema Quantidade 
Frequência 

Relativa 

Digestório 

Abdômen agudo 12 24% 

Fístula mandibular 2 4% 

Cardiovascular   

Ruptura de cordoalhas tendíneas 1 2% 

Musculoesquelético 

Fratura no sesamóide proximal 1 2% 

Pododermatite 2 4% 

Fratura metacarpo acessório 1 2% 

Laminite 4 8% 

Desmite 1 2% 

Artrose 1 2% 

Genitourinário   

Funiculite 1 2% 

Fístula reto-vaginal 1 2% 

Criptorquidismo 2 4% 

Urolitíase 1 2% 

Elevação uterina 1 2% 

Tegumentar     

Dermatofilose 1 2% 

Manejo de feridas 11 22% 

Oftálmico     

Uveíte recorrente 4 8% 

Úlcera de córnea 2 4% 

Respiratório     

Doença pulmonar obstrutiva 1 2% 

Total 50 100% 

*o mesmo animal pode ser sido acometido por mais de uma afecção. 
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3. FRATURA POR AVULSÃO NA INSERÇÃO DO LIGAMENTO PATELAR 

LATERAL EM EQUINO 

3.1 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1.1 ANATOMIA DA PATELA 

A articulação da patela é considerada uma importante fonte de claudicação em 

equinos, por se tratar da maior e mais complexa articulação. Se trata de uma região 

de abundante movimentação, por esta razão sofre de estresse excessivo em equinos 

atletas. (AUER; STICK, 2012; CARDENAS, 2016; ADAMS; STASHAK, 2011; KIDD et 

al., 2014). 

A articulação femurotíbiopatelar (FTP) possui três ossos (fêmur, tíbia e patela), 

três articulações (femuropatelar, femurotibial medial e femurotibial lateral), dois 

meniscos (medial e lateral), ligamentos (colateral medial, colateral lateral, patelar 

lateral, patelar intermédio, patelar lateral, fêmur patelar lateral, fêmur patelar medial, 

fêmoro meniscal, tíbio meniscal, cruzado caudal, cruzado cranial), estes consistem de 

tecido conjuntivo denso, composto por água, colágeno tipo I em grande quantidade, 

diversas proteoglicanas, pouca elastina e várias outras substâncias, e numerosas 

estruturas de suporte musculotendíneas, as quais proveem estabilidade funcional, e 

força de locomoção. Alguns ligamentos desta articulação, podem abranger sua 

estrutura dentro da cavidade sinovial, como os ligamentos cruzados cranial e caudal. 

(AUER; STICK, 2012; CARDENAS, 2016). 

A patela proporciona um ponto de ligação para os músculos extensores 

maiores (quadríceps femoral) da articulação e os ligamentos patelares (Figura 15), 

ligam esta função à tíbia proximal (MITCHELL, 2007). 

. 
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FIGURA 15: LIGAMENTOS PATELARES. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COMPARATIVA 
ENTRE DUAS PATELAS, SENDO A DA ESQUERDA (12A) EM EXTENSÃO E A DA 
DIREITA (12B) EM SEMIFLEXÃO. DA ESQUERDA PARA A DIREITA: LIGAMENTO 

PATELAR MEDIAL, INTERMÉDIO E LATERAL.  

 

FONTE: CARDENAS, 2016 

3.1.2. AFECÇÕES TIBIOPATELARES 

 

A físe da tuberosidade da tíbia é parcialmente ossificada ao nascimento, 

formando uma união fibrocartilaginosa com a epífise durante o segundo ano de vida. 

A linha irregular da físe é vista radiologicamente de 36 à 42 meses de idade, podendo 

ser confundida com uma fratura. A tuberosidade tibial é relativamente ampla, com 

inserções regionais para os três ligamentos patelares (SMITH et. al, 1990). 

Existem numerosas condições que podem causar claudicação e afetar a função 

da patela no equino atleta, as mais comuns são: osteocondroses, cistos ósseos, 

fixação dorsal da patela, problemas nos meniscos, desmite do ligamento colateral, 

desmite dos ligamentos patelares, ruptura dos ligamentos cruzados, danos na 

cartilagem articular e osteoartrite (MITCHELL, 2007). A tíbia é de difícil imobilização, 

pois a patela não tolera ser deixada completamente imóvel (ADAMS; STASHAKS, 

2012). 
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3.1.2.1 FRATURAS TIBIOPATELARES 

Fraturas no plano cranial são raras, e geralmente ocorrem devido a um trauma 

direto como um coice ou uma queda direta do local sobre um obstáculo e os equinos 

podem ocasionalmente sofrer avulsão de fragmentos devido à tensão do quadríceps. 

Se o tendão patelar médio encontra-se comprometido, a patela pode se deslocar, e o 

animal pode permanecer incapaz de fixar o membro em extensão. A presença de 

feridas abertas pode estar presente a partir do trauma inicial. A gravidade da 

claudicação no início da lesão varia amplamente, contudo não apresenta relação com 

o eventual retorno à integridade do membro (ADAMS; STASHAKS, 2012; SMITH et 

al., 1990). 

As fraturas envolvendo a eminência intercondilar ou o aspecto caudal da porção 

proximal da tíbia são vistas quando associadas à rupturas nos ligamentos patelares e 

geralmente envolvem os pontos de inserção ósseos (THRALL, 2013). 

Fraturas por avulsão no esqueleto apendicular podem ser definidas por um 

resultado de um estresse em uma estrutura específica que está firmemente anexada 

a um osso (DIETZ et al., 1986). 

3.1.2.2 DESMITES E RUPTURAS NOS LIGAMENTOS PATELARES 

 Quando os ligamentos são danificados, o processo de reparo segue 3 estágios 

de cura: a fase inflamatória aguda, a fase de reparação subaguda e a fase de 

remodelação crônica. A fase inflamatória inicial começa com uma resposta 

inflamatória aguda e substancial, o grau de inflamação depende da gravidade da 

lesão. Esta fase geralmente dura de uma a duas semanas e é caracterizada por 

hemorragia intralesional e edema, aumento do suprimento sanguíneo, leucócitos 

(inicialmente neutrófilos, macrófagos e monócitos) e enzimas proteolíticas.  

A fase de reparação subaguda atinge aproximadamente três semanas após a 

lesão inicial. Esta fase se sobrepõe à fase inflamatória e é marcada pela angiogênese 

e pela infiltração de fibroblastos no tecido danificado. O tecido cicatricial é formado a 

partir dos fibroblastos, caracterizados por colágeno distribuído aleatoriamente, 

inicialmente tipo III. O tecido cicatricial resultante é mais fraco do que o tecido original 

e, portanto, predispõe-se a lesões no mesmo local. Quando ocorre uma nova lesão, 
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as fases inflamatórias e reparadoras da cura são perpetuadas, promovendo o dano 

dentro do tecido.  

A fase de remodelação crônica consiste em uma conversão lenta de colágeno 

tipo III, menos resistente, para colágeno de tipo I, igual ao original do tecido e mais 

resistente. Este processo ocorre ao longo de vários meses, e a força original do 

ligamento nunca é restaurada. O exercício que ocorre de forma controlada aumenta a 

conversão do colágeno do tipo III para o tipo I, melhora o alinhamento das fibras de 

colágeno e resulta em melhor resistência mecânica do ligamento (ADAMS; STASHAK, 

2005).  

As lesões do ligamento patelar são prontamente diagnosticadas por meio de 

ultrassom. O dano ao ligamento patelar intermédio é o mais comum, e este possui 

uma aparência heterogênea e estriada no aspecto distal visto no ultrassom, não 

podendo ser confundido com uma desmopatia. (MCILWRAITH ET AL., 2016). 

 Pode haver avulsão na origem da patela ou na inserção da tíbia (Figura 16). 

Rupturas no ligamento patelar medial são incomuns, estas ocorrem normalmente 

quando realiza-se tratamento cirúrgico reparador da fixação dorsal de patela. Fraturas 

mediais da patela, geralmente secundárias a trauma, podem resultar em uma avulsão 

e ruptura do ligamento patelar medial (MCILWRAITH et al., 2016). 

A desmite no ligamento patelar lateral ocorre comumente secundária à um 

trauma, podendo estar associada à presença de ferida aberta. Lesões traumáticas 

como um coice e fraturas concomitantes levam a avulsionar a tuberosidade da tíbia 

(MCILWRAITH et al., 2016). 

 

FIGURA 16: PONTOS DE INSERÇÃO DOS LIGAMENTOS PATELARES. A: INSERÇÃO DO LIGAMENTO 

PATELAR LATERAL. B: INSERÇÃO DO LIGAMENTO PATELAR INTERMÉDIO. C: INSERÇÃO DO 

LIGAMENTO PATELAR MEDIAL. 

 

FONTE: B MAULET et al., 2005  

     A                 C 

 

                 B 
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3.1.3 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

A combinação do exame clínico, ultrassom juntamente à radiografia vem sendo 

empregada na avaliação de afecções ósseas e de tecidos moles. A radiografia, 

seguida da ultrassonografia são os principais pilares para obtenção de uma imagem 

minuciosa da região patelar (MAULET et al., 2005). 

3.1.3.1 RADIOGRAFIA 

A radiografia é a primeira modalidade de imagem empregada assim que a 

claudicação patelar se torna clinicamente diagnosticada, e é comumente usada pela 

conveniência e acessibilidade para a avaliação da articulação femurotíbiopatelar. 

Pequenas lesões ósseas podem não ser evidentes uma vez que há sobreposição dos 

ossos. Os danos de tecidos conectivos podem ser vistos quando associados às 

mudanças ósseas detectadas radiologicamente (B MAULET ET AL., 2005; 

MCILWRAITH ET AL., 2016; WERPY, 2007). 

 Várias projeções da patela são essenciais para a avaliação apropriada da 

articulação. Além das posições lateromedial (Figura 17) e caudocranial, a projeção 

caudolateral-craniomedial oblíqua e lateromedial oblíqua flexionada fornecem boas 

informações conforme a suspeita clínica. Atualmente, com a radiografia digital portátil, 

o diagnóstico a campo foi facilitado (THRALL, 2013). 

 A vista lateromedial (Figura 18) é a mais básica, e é obtida com o animal em 

estação com um aparelho radiográfico portátil ou fixo. Nessa projeção, a centralização 

deve ser feita de cinco a sete centímetros proximal ao platô da tíbia, entre o terço 

médio e terço cranial da patela, o chassi deve estar vertical ao solo a fim de evitar 

distorções geométricas e a exposição deve ser suficiente para que os côndilos 

femorais sejam visualizados. Utiliza-se a posição lateromedial flexionada para 

examinar as áreas intercondilares cranial e central da tíbia (THRALL, 2013). 
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FIGURA 17: - PROJEÇÃO LATEROMEDIAL EXPLICATIVA DA ARTICULAÇÃO DA PATELA.  

 

FONTE: THRALL, 2013. 

1. fossa supracondilar do fêmur 

2. tubérculo medial da eminência intercondilar 

3. côndilo lateral do fêmur 

4. côndilo medial do fêmur  

5. tubérculo lateral da eminência intercondilar  

6. côndilo lateral da tíbia  

7. côndilo medial da tíbia  

8. fíbula  

9. fossa extensora da tíbia  

10. inserção do ligamento patelar intermédio  

11. sítio lateral da tuberosidade da tíbia  

12. área intercondilar cranial da tíbia  

13. crista medial da tróclea femoral  

14. fossa extensora do fêmur  

15. crista lateral da tróclea femoral  

16. ápice da patela  

17. superfície articular da patela, área de deslizamento  

18. superfície articular da patela, área de repouso  

19. base da patela. 
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FIGURA 18: PROJEÇÃO LATEROMEDIAL DE DUAS PATELAS DE CAVALOS 

DIFERENTES. A, PATELA NORMAL. OS LIGAMENTOS PATELARES (ASTERISCOS) 

SÃO DELINEADOS PELA DIFERENTE OPACIDADE DA ALMOFADA DE GORDURA NO 

ASPECTO CRANIAL DA ARTICULAÇÃO. B, EDEMA GRANDE DE TECIDO MOLE NO 

ASPECTO CRANIAL DA PATELA. O EDEMA É INTRA ARTICULAR E OS LIGAMENTOS 

PATELARES JÁ NÃO ESTÃO MAIS VISÍVEIS. A ALMOFADA DE GORDURA (CÍRCULO 

ABERTO) ESTÁ DESLOCADA CRANIALMENTE. 

  

FONTE: THRALL, 2013 

 

FIGURA 19: IMAGEM CAUDOLATERAL/CRANIOMEDIAL MOSTRANDO UMA 
FRAGMENTAÇÃO DA TUBEROSIDADE TIBIAL COM AVULSÃO DO LPL EM UM EQUINO 

DE 8 ANOS COM FERIDA, INCHAÇO E CLAUDICAÇÃO DEPOIS DE UM POSSÍVEL 
COICE 23 DIAS ANTES. 

 

FONTE: GOTTLIEB et al., 2016 

  

A 

A                                     B 
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3.1.3.2 ULTRASSONOGRAFIA 

 O exame de ultrassom é realizado após tricotomia e limpeza do local para obter 

imagens de melhor qualidade, e devem ser obtidas imagens transversais e lineares. 

Embora um membro seja quase sempre afetado de forma mais severa do que o outro, 

os exames de ultrassom devem ser realizados bilateralmente devido à ocorrência 

comum de doença bilateral, e para realizar a comparação anatômica. As alterações 

de ultrassom em lesões agudas incluem o aumento da área, a hipoecogenicidade, as 

alterações no padrão de fibras observadas nas imagens longitudinais e alterações na 

forma e nas margens (ADAMS; STASHAKS, 2005). 

A avaliação da patela por meio do ultrassom é de grande importância em 

animais com diagnóstico clínico de afecções na femurotíbiopatelar, 

independentemente se há ou não alterações radiológicas. Em casos onde há uma 

imagem radiográfica limpa, o ultrassom fornece informações sobre lesões intra-

articulares ou periarticulares de tecidos moles simultâneas. Um diagnóstico de alta 

qualidade requer um ultrassonografista experiente para detectar lesões sutis e 

diferenciar com confiança os artefatos, variantes normais, e mudanças 

verdadeiramente patológicas (KIDD et al., 2014). 

A maior parte do exame é realizada com o peso do animal sob o membro, 

embora, em equinos que apresentam-se muito doloridos, o exame possa ser realizado 

com o membro parcialmente flexionado (KIDD et al., 2014). 

Uma probe linear de alta frequência (7-15 MHz) é melhor para avaliar a 

articulação femurotíbiopatelar e a face medial do joelho. Para examinar os aspectos 

cranial, lateral e caudal do joelho, é preferido um transdutor de matriz curvado micro 

convexo de 6-12 MHz (KIDD et al., 2014). 

Há publicações limitadas quanto as informações ultrassonográficas sobre a 

imagem normal e a imagem danificada dos ligamentos patelares, especificamente do 

ligamento patelar lateral (LPL) (GOTTLIEB et al., 2016). 
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De acordo com estudo comparativo feito por GOTTLIEB et al. (2016) os 

ligamentos patelares (medial, intermédio e lateral) têm uma forma oval com uma 

aparência hipoecóica homogênea, de acordo com a imagem transversa obtida na 

porção medial ligamentar. Foi descrito que na inserção do ligamento patelar lateral na 

tíbia, a forma era oval ou triangular achatada, com afunilamento e não havia 

homogeneidade ecogênica nessa inserção, e áreas irregulares de fibras foram 

descritas em todos os equinos relatados. As imagens ultrassonográficas normais e 

imagens com lesão do LPL, de sua origem até inserção, estão sendo mostradas nas 

Figuras 20 e 21. 
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FIGURA 20: ULTRASSONOGRAFIA NORMAL DO LPL.  

 

FONTE: GOTTLIEB et al., 2016. 

A) o LPL em sua origem patelar, mostra margens indistintas e um padrão irregular das 

fibras.  

B) na borda lateral da tróclea, o LPL aplana conforme a superfície. Pequenas áreas 

hipoecóicas são vistas lateralmente com superfície irregular das fibras na vista longitudinal.  

C) na borda da tróclea na altura da articulação femorotibial, o ligamento adquire uma forma 

oval achatada com uma irregular e profunda superfície. A disposição das fibras é irregular.  

D) próximo a sua inserção o LPL apresenta irregularidade no padrado de fibras e fendas 

(setas) 

E) na inserção do lpl na tuberosidade tibial, o lpl mostra largas invaginações que se 

estendem da superfície mais profunda, criando áreas anecóicas com fendas e lacunas de 

fibras na vista longitudinal (setas). 

 

C 

 

 

 

D 

 

 

E 
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FIGURA 21: IMAGEM TRANSVERSA À ESQUERDA E LONGITUDINAL À DIREITA DE UM 
ACOMETIMENTO GRAVE DA INSERÇÃO DO LPL, SECUNDÁRIO A UM COICE. HÁ 

LARGAS HIPOECÓICAS E ANECÓICAS ÁREAS ENVOLVENDO APROXIMADAMENTE 
50% DO LIGAMENTO (SETAS À ESQUERDA) E RUPTURA DO PADRÃO DAS FIBRAS 

(SETAS À DIREITA) PRESENTES NA IMAGEM LONGITUDINAL. A SUPERFÍCIE DA TÍBIA 
APRESENTA UM ASPECTO IRREGULAR COM EVIDÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO 

 

FONTE: GOTTLIEB et al., 2016. 
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3.1.3. TRATAMENTO 

Os objetivos básicos dos programas de tratamento são inicialmente minimizar 

a fase inflamatória aguda, diminuindo assim o dano contínuo da inflamação e do 

edema intralesional, em seguida, os objetivos são implementar terapias que melhorem 

a formação do colágeno tipo I e a produção de matriz extracelular, fortalecendo assim 

o ligamento para que a estrutura possa suportar as forças mecânicas que convivia 

antes da lesão inicial. Portanto, minimizar a inflamação, aumentar a regeneração e 

controlar o exercício otimizam as chances de cicatrização bem sucedida dos tendões 

O tratamento dos equinos com afecções no LPL não difere do tratamento e 

reabilitação de outras afecções ligamentares que consiste em descanso, exercícios 

controlados, crioterapia, anti-inflamatórios locais e sistêmicos juntamente com o 

tratamento conservativo. Shockwave, plasma rico em plaquetas e células-tronco são 

métodos alternativos que são usualmente adotados (ADAM; STASHAK, 2005; 

MCILWRAITH et al., 2016). 

3.1.3.1 TRATAMENTO CONSERVATIVO 

Na fase aguda, o tratamento consiste em anti-inflamatórios sistêmicos, 

crioterapia e restrição de exercícios. Todavia, na fase crônica, deve-se realizar o 

descanso prolongado de acordo com o controle radiológico e ultrassonográfico deve 

ser realizado (ARAÚJO, 2006; MCILWRAITH et al., 2016) 

Crioterapia 

 O termo crioterapia é utilizado para descrever a aplicação de modalidades de 

frio que têm uma variação de temperatura de 0°C a 18,3°C. Nesse processo, o calor 

é removido do corpo e absorvido pelo objeto frio, promovendo uma série de respostas 

locais e sistêmicas. O objetivo da crioterapia é de baixar a temperatura de um tecido 

e promover um benefício terapêutico suprimindo a taxa metabólica. A vasoconstrição 

é induzida, reduzindo o sangramento e edema (OHKOSHI et al., 1999; SOUZA; 

UEDA, 2014). 

A crioterapia pode ser realizada pela aplicação de panos frios, bolsas com gelo, 

bandagens frias, ou combinada com hidroterapia, empregando, nesse caso, água fria, 

o que adiciona o efeito de massagem. Apresenta significativos resultados durante a 

fase aguda, entre 24 e 72 horas. O tempo de aplicação tende a variar em cerca de 15 
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a 30 minutos, tendo um intervalo de cerca de 2 horas entre cada aplicação (ARAÚJO, 

2006; SOUZA ;UEDA, 2014) 

O tratamento com o gelo é indicado principalmente para traumatismo ou 

inflamações agudas ou hiperagudas, queimaduras de primeiro grau, pequenas e 

superficiais, edema e dor pós cirúrgica, uso em conjunto com exercícios de 

reabilitação, espasmo muscular agudo ou crônico e nevralgia. É particularmente eficaz 

quando é aplicado após exercício físico do animal. (ARAÚJO, 2006; OHKOSHI et al., 

1999; PORTER, 2005; SOUZA; UEDA, 2014) 

3.1.3.2. SHOCKWAVE 

3.1.3.2.1. Origem 

O Shockwave foi usado na metade do século XX na medicina para a quebra de 

urólitos em humanos, mas não era usado na ortopedia equina até 1996. Nessa época, 

as máquinas eram grandes e o uso da anestesia geral era necessário 

(SCHLACHTER; LEWIS, 2016). 

3.1.3.2.2. Mecanismo de ação 

O aparelho usa ondas de pressão por pulsos que aumentam conforme viajam 

entre os tecidos. A mudança de pressão leva à cavitação e a formação e o colapso de 

pequenas bolhas de gás, que causa um micro trauma nos tecidos, que é beneficial ao 

tecido danificado, levando a neovascularização e aumento de fluxo sanguíneo até a 

área, permitindo uma introdução de células inflamatórias e nutrientes, também 

transformando colágeno tipo III em I. O Shockwave também apresenta efeitos 

analgésicos, com um pico de efeito aproximadamente 48h após o tratamento 

(ROSÁRIO, 2013; SCHLACHTER; LEWIS, 2016) 

3.1.3.2.3 Protocolo de tratamento 

Se trata de uma terapia que usa a conformação tridimensional do paciente, 

então a administração deve funcionar de todos os ângulos na área afetada. Os 

protocolos variam de três a seis sessões com duas a três semanas de intervalo. Um 

bom contato com o tecido é necessário, o que significa tricotomia e limpeza da área, 

além do uso de grande quantia de gel (SCHLACHTER; LEWIS, 2016).  
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3.1.3.2.4 Complicações 

São raras as complicações, mas com o uso excessivo, os tecidos podem ficar 

superaquecidos, e consequentemente edemaciados após o tratamento. Pelos 

brancos podem se desenvolver na área afetada.  

O tratamento em ossos pode exacerbar as microfraturas se usado com número 

excessivo de pulsos. O Shockwave não funciona através de câmaras de ar, como a 

cavidade torácica, podendo levar à hemorragias (SCHLACHTER; LEWIS, 2016). 

Indicações e contraindicações de uso  

Promove cura rápida, melhora no padrão de fibras e amadurecimento das fibras 

de colágeno nas desmites, tendinites e lesões tendíneas ou ligamentares. Nos ossos 

(incluindo fraturas por estresse, exostoses e osteoartrite), faz estimulação osteogênica 

e remodelação. E nas fraturas não cicatrizantes promove a formação de calo ósseo 

(SCHLACHTER; LEWIS, 2016). 

A contraindicação do uso é nos animais novos e em crescimento, podendo 

levar a um fechamento prematuro das físes, nos casos de osteomielite e neoplasias 

ósseas. (SCHLACHTER; LEWIS, 2016). 

 

3.1.3.3 PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP) 

3.1.3.3.1 Constituição das plaquetas 

Os megacariócitos são os precursores das plaquetas (PLTS) e estão 

localizados na medula óssea. Estas células se desenvolvem a partir de células 

mielóides progenitoras multipotentes CD34 + que residem no tecido hematopoiético e 

na corrente sanguínea. As PLTS são produzidas pela fragmentação do citoplasma 

dos megacariócitos, sendo liberadas diretamente na corrente sanguínea, ao redor do 

espaço hematopoiético medular (PEREIRA, 2012). 

As PLTS são fragmentos citoplasmáticos anucleados, que se encontram na 

corrente sanguínea com a forma discóide, nos equinos, medindo de 5- 7 μm. Embora 

em algumas condições PLTS grandes (> 20μm) podem ser encontradas na corrente 

sanguínea dos equinos (PEREIRA, 2012). 
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3.1.3.3.2 PRP (plasma rico em plaquetas) 

É um hemoderivado utilizado terapeuticamente de fácil obtenção, com boa 

relação custo/benefício onde se obtêm altas concentrações de fatores de crescimento, 

o que melhora a reparação e regeneração de tecidos. Tem sido bastante estudado na 

medicina equina, sendo empregado principalmente em enfermidades como tendinite, 

desmite, osteoartrite e cicatrização de feridas (VENDRUSCOLO ET AL., 2012). 

O PRP é um biomaterial autólogo, com ação quimiotáxica, mitogênica, 

angiogênica, analgésica e anti-inflamatória. Os fatores de crescimento liberados pelas 

PLTS, concentradas no PRP, exercem grande influência no processo de reparação e 

cicatrização. A obtenção do PRP é relativamente simples e não onerosa, obtido 

através da centrifugação do sangue autógeno, resultando em um pequeno volume de 

plasma com elevado número de plaquetas e fatores de crescimento. Diversos fatores 

de crescimento são capazes de acelerar e modular os processos de reparação, 

atuando na proliferação celular, diferenciação e formação de matriz extracelular 

(PEREIRA, 2012; YAMADA ET AL., 2012). 

3.1.3.3.3 Obtenção do PRP 

O sangue é colhido do próprio indivíduo que irá receber o PRP. Este 

componente pode ser obtido mediante uma ou duas centrifugações. Na primeira (1ª) 

centrifugação ocorre a separação do sangue em três camadas. A camada inferior é 

constituída por hemácias, que, por terem peso específico maior, se depositam na 

parte inferior do tubo. Na região central encontramos uma camada intermediária fina 

e esbranquiçada denominada de zona de névoa, constituída por leucócitos e algumas 

PLTS maiores e a camada superior que é constituída pelas PLTS e plasma(PEREIRA, 

2012; PLÖDERL,et al., 2011).  

Em protocolos de centrifugação dupla, após o descarte das hemácias, é 

realizada a centrifugação do plasma obtido na 1ª centrifugação resultando na 

deposição das PLTS no fundo do tubo. O processo de centrifugação deve ser 

executado com muita precisão para separar as plaquetas das células vermelhas e 

obter um plasma com altas concentrações de plaquetas íntegras, pois a fragmentação 

e liberação precoce dos fatores de crescimento reduzem a eficácia terapêutica do 

PRP. (PEREIRA, 2012; PLÖDERL,et al., 2011). Whitlow et. al. (2008) consideram que 
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a concentração plaquetária no PRP deverá ser três a cinco vezes superior à presente 

no sangue total. 

O método manual para a obtenção é a técnica mais simples e com menor custo 

para preparação do PRP sendo a técnica mais usada nas clínicas de equinos. Exige 

uma rigorosa assepsia para evitar a contaminação bacteriana. A desvantagem desta 

técnica em relação as outras técnicas descritas é a menor concentração de plaquetas 

e fatores de crescimento. As vantagens são: a possibilidade de ser realizada em 

ambiente laboratorial e a baixa concentração de leucócitos no PRP quando 

comparada com os métodos automático e semiautomático (PEREIRA, 2012). 

 

3.1.4 PROGNÓSTICO 

 De acordo com o estudo de Gottlieb et al., (2016) prognóstico para o retorno 

normal do animal às atividades é de bom a reservado para aqueles sem lesões 

concomitantes; entretanto, a maior parte dos animais que voltaram ao nível anterior 

de atividades se envolveram em carreiras menos exigentes. 
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3.2 RELATO DE CASO: FRATURA POR AVULSÃO NA INSERÇÃO DO 

LIGAMENTO PATELAR LATERAL EM EQUINO 

 Um equino, da raça Brasileiro de Hipismo, com 13 anos, 545kg, foi atendido no 

Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná – Setor de Grandes Animais, 

dia 29 de março de 2017. 

O paciente deu entrada no hospital veterinário apresentando histórico de coice 

na região da articulação femurotíbiopatelar direita, fato ocorrido no dia dois de Janeiro 

de 2017 (Figura 22). O equino foi encaminhado para a realização de controle 

ultrassonográfico e aplicação de PRP no local da lesão. 

 

FIGURA 22: FOTOGRAFIA TIRADA MINUTOS APÓS O COICE NA REGIÃO 

FEMUROTÍBIOPATELAR DIREITA. 

 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

 

No dia dois de Janeiro de 2017 (dia 0), o proprietário relatou que o equino sofreu 

um coice na região da soldra e que imediatamente após o episódio, o mesmo 

apresentou grau 4 de claudicação, segundo a escala de Obel, seguido de edema 

significativo momentos após o trauma (Figura 23). O exame radiográfico da 

articulação foi realizado no mesmo dia, onde foram observado pequenos fragmentos 

na região da crista da tíbia e edema na projeção lateromedial (Figura 24 A e B), sem 

mais alterações nas outras posições radiográficas.  
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FIGURA 23: IMAGEM DEMONSTRANDO O EDEMA DA REGIÃO HORAS APÓS COICE 
SOFRIDO NA REGIÃO DA SOLDRA, NO DIA DOIS DE JANEIRO DE 2017. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

 

FIGURA 24 A E B: IMAGEM RADIOGRÁFICA FEITA DIA DOIS DE JANEIRO DE 2017 
DEMONSTRANDO FRATURA E OSTEÓLISE DA PORÇÃO LATERAL DA 

TUBEROSIDADE DA TÍBIA E AUMENTO DE TECIDO ADJACENTE (KV 83 2.5MAS). 

  

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

  



43 
 

 No atendimento emergencial local, a recomendação foi ducha local por 20 

minutos, fenilbutazona IV 4,4mg/kg, dexametasona IM 2,5mg para 100kg/PV e 

omeprazol VO 4mg/kg, juntamente com massagem local com NGF-5® (salicitalo de 

metila, cânfora e mentol) e alantoína na pequena ferida externa. 

 O paciente permaneceu medicado com fenilbutazona por cinco dias, 

dexametazona por sete dias e omeprazol durante um mês. Foi instruído o repouso 

absoluto do animal na cocheira concomitante à crioterapia local três vezes ao dia por 

20 min, durante quinze dias. 

 No dia 27 de janeiro de 2017 (dia 25) realizou-se uma sessão de Shockwave 

foi feita na crista da tíbia direita. O proprietário optou por não dar continuidade no 

tratamento com Shockwave. No dia 14 de fevereiro (dia 43) foi efetuado estudo 

ultrassonográfico da região femurotíbiopatelar, onde observou afecção ligamentar 

além dos fragmentos vistos radiologicamente (Figuras 25 a 30), definindo assim, ser 

uma fratura por avulsão ligamentar com presença de fragmentos. 

 

FIGURA 25: IMAGEM TRANSVERSA DA INSERÇÃO DO LPL, MOSTRANDO 
DESARRANJO DE FIBRAS E FRAGMENTOS SOLTOS PROVENIENTES DA 

TUBEROSIDADE DA TÍBIA JÁ COM INÍCIO DE CALCIFICAÇÃO. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 
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FIGURA 26: IMAGEM DA BORDA LATERAL DA TUBEROSIDADE DA TÍBIA, 
APRESENTANDO UM FRAGMENTO DE EM MÉDIA UM CENTÍMETRO. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

 

FIGURA 27: IMAGEM COMPARATIVA ENTRE O LPL LESIONADO, MEMBRO PÉLVICO 
DIREITO, COM FORMAÇÕES ANECÓICAS DEMONSTRANDO DESARRANJO DE 

FIBRAS (B) E O LPL NORMAL, MEMBRO PÉLVICO ESQUERDO (A) 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

  

A                               B 
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FIGURA 28: IMAGEM COMPARATIVA ENTRE AS INSERÇÕES DO LPL DOS MEMBROS 
PÉLVICOS DIREITO (B) E ESQUERDO (A) – NA IMAGEM B (MEMBRO LESIONADO) HÁ 
UM AUMENTO DE VOLUME DE QUATRO VEZES EM RELAÇÃO AO MEMBRO NORMAL 

(A). 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

 

FIGURA 29: IMAGEM TRANSVERSA DA INSERÇÃO DO LPL NA TUBEROSIDADE DA 
TÍBIA, PORÇÃO LATERAL. DEMONSTRANDO A ÁREA DE AVULSÃO DO LIGAMENTO, 

DESARRANJO DE FIBRAS E FRAGMENTOS. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 
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FIGURA 30: IMAGEM COMPARATIVA ENTRE A PORÇÃO PROXIMAL DO MÚSCULO 
TIBIAL CRANIAL. A ÁREA ECOGÊNICA NA IMAGEM B (SETA) SIGNIFICA A PRESENÇA 

DE HEMATOMA CAUSADO PELO TRAUMA. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

 

 Após a avaliação ultrassonográfica, o protocolo do equino foi de seis à oito 

meses de repouso, com início de exercícios controlados à partir do terceiro mês pós 

lesão juntamente ao acompanhamento radiológico, clínico e ultrassonográfico. 

No dia 30 pós a lesão, o animal já não apresentava claudicação ao passo. Não 

se realizou avaliação ao trote e flexão, por recomendações veterinárias. O protocolo 

continuou sem alterações. 

Uma nova imagem radiológica para acompanhamento dia 14 de março (dia 71) 

(Figura 31) apresentou evolução e calcificação. 
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FIGURA 31: IMAGEM RADIOGRÁFICA DO DIA 14 DE MARÇO NA POSIÇÃO 
LATEROMEDIAL DEMONSTRANDO INÍCIO DE CALCIFICAÇÃO E OSTEÓLISE NA 

TUBEROSIDADE DA TÍBIA.  

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

 

No dia 29 de março (dia 86) o animal foi atendido no HV-UFPR para aplicação de 

PRP local, guiado por ultrassom. Foi coletado sangue do equino pela manhã, por 

punção da veia jugular esquerda, em 35 tubos de Citrato 3,5% de 3,5ml, no total sendo 

122,5ml. Esses tubos foram centrifugados por 10 minutos a 800 rpm. Os tubos foram 

devidamente esterilizados com álcool dentro do fluxo laminar, com luz UV por 15 

minutos, antes de iniciar o procedimento.  

Com luva estéril, foram descartados 1,16mL da superfície do sobrenadante de 

cada tubo, e o restante do plasma foi acondicionado em tubos Falcom estéreis e estes 

centrifugados a 1.600rpm por 10 minutos. Foram contadas as plaquetas na máquina 

para avaliar viabilidade, e o PRP resultante foi de 4mL. Foi acondicionado em uma 

seringa com 10% do volume total de Gluconato de Cálcio 10%, e feita a aplicação 

intralesional, guiada por ultrassom com gel estéril, antissepsia no local, luvas e 

materiais estéreis para evitar contaminação (Figuras 32 A e B). 
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FIGURA 32 A e B: FOTOS DA APLICAÇÃO ESTÉRIL DE PRP INTRALESIONAL GUIADO 
POR ULTRASSOM. 

  

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

 

Um novo estudo ultrassonográfico dia 16 de maio de 2017 (dia 134), mostrou uma 

boa evolução, com menor desarranjo de fibras ainda com áreas hipoecóicas e 

heterogenia no LPL, irregularidade no bordo proximal da tuberosidade da tíbia, e 

presença de fragmentos na sua inserção (Figuras 33 e 34) 

Até o presente momento, o equino se encontra em recuperação, com exercícios 

controlados e acompanhamento veterinário. 

 

  

A           B 
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FIGURA 33: IMAGEM ULTRASSONOGRÁFICA DEMONSTRANDO A INTEGRIDADE DO 
LIGAMENTO PATELAR INTERMÉDIO E A PERDA DE PADRÃO DE FIBRAS DO LPL. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

 

FIGURA 34: IMAGEM ULTRASSONOGRÁFICA DA INSERÇÃO DO LPL, COM MELHORA 
DO PADRÃO DE FIBRAS EM COMPARAÇÃO ÀS IMAGENS FEITAS NO DIA 14 DE 

FEVEREIRO. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 
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3.3 DISCUSSÃO 

O relato demonstrou que com os métodos de tratamento escolhidos 

(Shockwave, PRP e tratamento conservativo) foi possível observar evolução positiva 

no caso clínico do paciente. 

Segundo Gottlieb et al., (2016) foi descrito que a aparência do LPL varia 

substancialmente da sua origem até sua inserção em termos de forma, margens, 

ecogenicidade e padrão de fibras, podendo variar de animal para animal e membro 

para membro, fazendo com que a imagem comparativa com o LPL contralateral seja 

indicada, a qual foi realizada no paciente. 

A combinação do ultrassom associada à radiografia da patela é necessária para 

documentar a extensão dos danos ósseos e de tecidos moles, mesmo quando a 

detecção de fragmentos na radiografia sugere envolvimento do LPL. O controle 

radiológico deve ser feito, mas grandes melhoras não devem ser esperadas. No relato 

de Gotilleb et al., (2016) apenas um animal mostrou evidências de cura, com uma 

melhora mínima na ecogenicidade e padrão de fibras, mas a lesão continuou visível 

no ultrassom. Embora pareça ser desencorajador para um melhor prognóstico, os 

quatro animais estudados mostraram significativa melhora clínica. Baseado nesses 

resultados, as imagens ultrassonográficas não devem ser diretamente ligadas ao 

prognóstico. 

A desmite é tratada com anti-inflamatórios não esteroidais e repouso. Gallagher 

et al. (2012) mostrou que a terapia com Shockwave acelera a resolução dos sinais 

radiológicos da desmite dos ligamentos patelares, resultado visto no caso clínico 

descrito. Com base neste estudo, acredita-se que o Shockwave pode ser considerado 

um método de tratamento da desmite dos ligamentos patelares. Os estudos mostram 

que a terapia com Shockwave diminui o grau de claudicação dos animais. 

A utilização do PRP durante o experimento de Yamada et al. (2012), foi 

viabilizada, já que concentrações maiores ou iguais a 300.000plaquetas/μL são 

adequadas para equinos, expressando uma concentração suficiente de fatores de 

crescimento e sendo eficazes quando utilizadas em diferentes terapias como a 

concentração obtida com a técnica utilizada no tratamento do paciente descrito. 
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Segundo Nagata et al. (2010) os protocolos com dupla centrifugação obtiveram 

maiores concentrações plaquetárias do que com uma única centrifugação, o que 

também foi observado por Arora et al. (2009), fato que justifica a utilização de 

protocolos com duas centrifugações no presente trabalho. 

 Embora o PRP seja uma alternativa terapêutica promissora na medicina 

eqüina, ainda existem muitas lacunas relativas ao seu uso que devem ser 

preenchidas. Para o uso seguro e eficaz do PRP em equinos, se faz necessário 

determinar: a frequência ideal de administração, bem como o volume a ser utilizado, 

a necessidade de ativação das plaquetas em algumas ou em todas as terapias, e o 

momento em que o uso desta terapia é mais eficiente. O PRP é uma terapia 

promissora surgindo cada vez mais interesse pela utilização deste produto na clínica 

médica e cirúrgica de equinos. A obtenção do PRP pelo método manual é uma técnica 

simples e com custo baixo, porém exige experiência pessoal para execução 

(PEREIRA, 2012). 

 

3.4 CONCLUSÃO 

O paciente apresentou melhora significativa no quadro clínico, 

ultrassonográfico e radiológico, conforme diferença apresentada entre as Figuras 26 

e 35. Permanece em repouso com exercícios e dieta controlados, esperando um 

retorno gradual as atividades em média daqui dois meses. 
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4. UROLITÍASE EM EQUINO 

4.1. REVISÃO DE LITERATURA 

4.1.1 EPIDEMIOLOGIA 

A urolitíase em equinos tem uma prevalência muito baixa (0.04% a 0.5%). 

Durante um período de 19 anos, de 1970 a 1989, a urolitíase foi responsável por 

0.11% dos casos e diagnósticos em hospitais veterinários universitários nos Estados 

Unidos, sendo que constituiu cerca de 7.8% dos diagnósticos de doenças do trato 

urinário. Os urólitos são encontrados mais frequentemente na bexiga (≈60%), 

podendo também ser encontrados na uretra (≈24%) nos rins (≈12%) e nos ureteres 

(≈4%). Em 9% dos casos, são encontrados urólitos em mais de uma localização (DA 

SILVA, 2017; MAIR; HOLT, 1994) 

Cistolitíase é a forma mais comum de urolitíase em equinos. A maior parte dos 

casos relatados envolvem machos, e não há idade nem raças predisponentes. O 

cálculo que se forma na bexiga geralmente é único, grande, espiculado e formado por 

carbonato de cálcio. Os fatores de risco das pedras na bexiga não são bem definidos, 

mas defeitos anatômicos como a diverticulite ou materiais de sutura persistentes ou 

migrantes de uma cirurgia urogenital anterior podem predispor os animais (SMITH, 

1996; HOLT, 1994).  

Considerando que um equino normal possui uma urina rica de cristais de 

carbonato de cálcio, é surpreendente que o cálculo não é mais comumente em 

equinos do que em ruminantes e em pequenos animais. Essa baixa ocorrência pode 

estar ligada a quantidade de muco que está presente na urina dos cavalos, que 

previne a aderência dos cristais no uroepitélio (SMITH, 1996; MAIR; HOLT, 1994). 

4.1.2 CARACTERÍSTICAS ANATÔMICAS E HISTOLÓGICAS DA VESÍCULA URINÁRIA 

É um órgão altamente distensível com capacidade máxima igual ou 

ligeiramente superior a 4 litros de urina, num equino de 500Kg. A sua localização varia 

desde um repouso total no canal pélvico, caso esteja vazia, estendendo-se até ao 

nível do umbigo quando se encontra-se cheia. (DA SILVA, 2017) 
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4.1.3 PATOFISIOLOGIA 

A etiologia da formação dos cálculos ainda não é completamente 

compreendida. A formação de um urólito começa com mineralização em volta de um 

nidus, que é um ninho que ocorre quando as mucoproteínas na urina se fundem e 

precipitam com cristais. As condições que favorecem a formação do nidus são a 

estase e a hipersaturação da urina, grandes quantidades de cálcio e concentração de 

ácido úrico aumentado. O nidus pode consistir em detritos necróticos, mucoproteínas, 

leucócitos, células epiteliais descamadas ou um corpo estranho, como por exemplo, 

fio de sutura. Uma vez formado o urólito, o seu crescimento ocorre pelo processo de 

agregação de cristais de carbonato de cálcio (CaCO3), na forma de esférulas, ou 

precipitação dos cristais na superfície do cálculo. A relação entre cistite bacteriana e 

a formação de urólitos varia entre espécies e tem sido questionada na espécie equina 

(DA SILVA, 2017). 

4.1.4 COMPOSIÇÃO DOS URÓLITOS 

Os urólitos são compostos por cristaloides inorgânicos e menores quantidades 

de matriz orgânica. Nos equinos, o componente cristaloide principal dos urólitos é o 

CaCO3. A maior parte dos cálculos é de formato esférico achatado. (MUNROE; 

WEESE, 2011, SMITH, 1996). 

4.1.5 SINAIS CLÍNICOS 

O sinal clínico mais comum é a hematúria pós exercício. Polaquiúria, 

estrangúria ou incontinência também podem ser observados. Menos frequentemente 

a disúria pode ocorrer, causada pelo acúmulo de sedimentos da urina no aspecto 

ventral da bexiga. Outros sinais incluem tenesmo e cólica. A incontinência urinária é 

comum nas urolitíases sablosas (MUNROE; WEESE, 2011, SMITH, 1996). 
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4.1.6 DIAGNÓSTICO 

 O diagnóstico é realizado com base no histórico, palpação retal, ultrassom retal, 

cistoscopia transuretral e urinálise. A cistoscopia é o método mais relevante já que 

permite quantificar de forma mais exata o número de cálculos presentes. Os cistólitos 

maiores podem ser detectados através da palpação retal, principalmente quando a 

bexiga se encontra vazia no canal pélvico. Urinálise, hemograma e bioquímico devem 

ser efetuados para acompanhar possíveis problemas no trato urinário proximal. Uma 

amostra de urina deve ser encaminhada para cultura bacteriana, onde um número 

maior que 10.000 CFU/ml indicam infecção no trato urinário (DA SILVA, 2017; 

MUNROE; WEESE, 2011, SMITH, 1996). 

 

4.1.7 TRATAMENTO CIRÚRGICO 

 Numerosas técnicas cirúrgicas tem sido descritas para o tratamento do cálculo 

uretral em equinos. Independente da técnica, o objetivo é remover todos os cálculos 

do trato urinário, e deve ser acompanhado de sete à 10 dias de tratamento antibiótico 

pós operatório (MUNROE; WEESE, 2011). 

Laparocistostomia 

 Grande parte dos cirurgiões consideram a laparocistostomia o método de 

escolha para remoção dos cálculos, contudo a deiscência dos pontos abdominais e 

exposição ruim da bexiga fora da cavidade são complicações reportadas. Os acessos 

incluem incisões na linha mediana caudal ventral, caudal paramediana e parainguinal 

(DA SILVA, 2017; DUESTERDIECK-ZELLMER, 2007). 

Cistostomia laparoscópica 

 Esta técnica permite melhor visualização da bexiga urinária comparada ao 

método convencional (laparocistostomia). Permite uma manipulação sem a tensão da 

bexiga, e permite a extração do cálculo por uma pequena incisão umbilical. O custo 

dos equipamentos é alto, e experiência em sutura utilizando o laparoscópio é 

necessária (LANGSTON et al., 2010; RÖCKEN et al., 2006). 
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 Uma técnica laparoscopia com extração dos cálculos e sutura extra abdominal 

foi descrita por Duesterdieck-Zellmer, (2007). Esta técnica simplifica a síntese da 

incisão ne bexiga, diminuindo também o risco de deposição de urina na cavidade 

abdominal (DA SILVA, 2017; DUESTERDIECK-ZELLMER, 2007). 

Uretrotomia 

 Em equinos machos, é possível realizar a uretrotomia perineal em posição 

quadrupedal, sendo esta uma técnica mais barata para a remoção com cálculos. A 

uretrotomia perineal abaixo do ânus também é um método de escolha. As 

complicações associadas com a remoção do urólito através da uretrotomia perineal 

incluem ruptura retal pela manipulação da pedra através do reto, perfuração da bexiga 

ou da uretra, orquite séptica e disúria (DA SILVA, 2017; DUESTERDIECK-ZELLMER, 

2007). 

Fragmentação ou litotripsia 

 Permite a remoção dos fragmentos através de uma pequena incisão 

geralmente usada para a extração de cálculos císticos através da uretra de éguas ou 

pela uretrotomia perineal em machos. Há dois tipos de litotripsia: ondas de choque 

(electro-hidráulica ou balística) e a laser. A litotripsia a laser é geralmente usada como 

adjuvante na uretrotomia perineal: um endoscópio flexível é colocado no local de 

incisão, e no canal de biópsia é introduzida uma fibra ótica de quartzo que vai 

transmitir a energia até ao cálculo, sendo que todo este processo é guiado visualmente 

(DUESTERDIECK-ZELLMER, 2007). 

Cistoscopia 

Embora pouco descrita, a evacuação de cálculos pode ser feita pela 

cistoscopia, que além de um método diagnostico pode ser considerado um bom 

tratamento não invasivo. Remove qualquer tipo de cálculo da bexiga, em qualquer 

quantidade porém apenas alguns são facilmente quebráveis, sendo necessária a 

quebra para que possam passar pelo endoscópio. A sedação é necessária, e um 

cistoscópio rígido é utilizado para essa técnica (LANGSTON et al., 2010). 

A cistoscopia é descrita para retirar pequenos urólitos ou fragmentos de urólitos 

após a litotripsia, podendo ser aspirados através de um cistoscópio rígido. Durante a 
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cistoscopia, uma pinça basket (Figura 35) pode ser utilizada para a quebra das pedras 

e remoção pelo canal uretral (DA SILVA, 2017; LANGSTON et al., 2010). 

 

 

Figura 35: Imagem endoscópica de uma pinça basket realizando a remoção de uma 
pedra da vesícula urinária. Fonte: LANGSTON et al. (2010). 

 

4.1.8 CUIDADOS PÓS-CIRÚRGICOS 

A cistoscopia é feita no período imediato pós-cirurgia, e novamente semanas 

após, preferencialmente quatro semanas, independentemente da técnica utilizada. O 

ato de urinar deve ser monitorado em todos os pacientes, assim como a quantidade e 

qualidade da urina expelida. Antibióticos para cistite devem ser administrados se 

existirem sinais de infecção bacteriana na urinálise e na cultura urinária, e sempre 

quando o procedimento de remoção de cálculo é feito. A irrigação com fluído no pós 

cirúrgico deve ser feita, sendo muito efetiva. A administração de sal mineral pode 

aumentar a ingestão de agua e a diurese, agindo terapeuticamente e prevenindo a 

recorrência dos cálculos. Livre acesso à agua deve ser provido (DUESTERDIECK-

ZELLMER, 2007).  

4.1.9 PROGNÓSTICO 

 Aproximadamente 41% dos equinos tem recorrência de urolitíase após o 

tratamento. Depende muito da minuciosidade da remoção do cálculo da bexiga e se 

uma lesão subjacente está presente. Dietas com altos niveis de cálcio devem ser 

alteradas (DA SILVA, 2017). 
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4.2. RELATO DE CASO: UROLITÍASE EM EQUINO 

 No dia quatro de maio de 2017, foi atendido no Hospital Veterinário de Grandes 

Animais da UFPR um equino, macho, com nove anos da raça Crioula, 380kg, com 

histórico de hematúria pós exercício. Em junho do mesmo ano foi realizado tratamento 

com fluidoterapia, e repouso durante três meses. Em setembro de 2016, o paciente 

voltou a apresentar hematúria após outra competição, e desde então os episódios de 

hematúria se tornaram frequentes. 

 Realizou-se exame de urinálise, aguardando o animal urinar por micção 

espontânea. Os resultados encontram-se na Tabela 4. 

 

TABELA 4: RESULTADOS DO EXAME DE URINÁLISE REALIZADO DIA QUATRO DE 
MAIO DE 2017. 

EXAME FÍSICO RESULTADO VALOR DE REFERÊNCIA 

Volume: 40ml -- 

Cor: Amarelo Amarelo 

Aspecto: Turvo Límpido 

Densidade: 1,026 1,020 - 1,050 

EXAME QUÍMICO RESULTADO VALOR DE REFERÊNCIA 

PH: 9 7,5 - 8,5 

Sangue (eri/uL): 4+ (250) Negativo 

Bilirrubina: 1+ Negativo 

SEDIMENTO RESULTADO VALOR DE REFERÊNCIA 

Hemácias: 1-2/campo Raras 

Cristais de Carbonato de Cálcio 1+ Ausentes 

 

 O exame físico do paciente era sem alterações, assim como o exame pré-

operatório realizado, hemograma e bioquímico.  

 O jejum pré-operatório de 12 horas foi realizado, para a cistoscopia na manhã 

seguinte. 

 O paciente foi colocado no tronco de contenção, e como medicação pré 

anestésica foram usados acepromazina 0,05mg/Kg IV, para a exposição do pênis, e 

detomidina 20UI/Kg/h IV para sedação.  

 O pênis apresentava edemaciação na glande como mostra na Figura 36. 
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FIGURA 36: FOTO DA GLANDE DO PÊNIS DO EQUINO COM SUSPEITA DE 
UROLITÍASE, APRESENTANDO EDEMA. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

 

 Foi utilizada uma sonda urinária de 18mm para a eliminação completa da urina 

antes do procedimento. 45ml dessa urina foi despejada em um coletor universal 

(Figura 37) para uma nova urinálise, cujos valores se encontram na Tabela 5. 

 

TABELA 5: RESULTADOS DO SEGUNDO EXAME DE URINÁLISE. 

EXAME FÍSICO RESULTADO VALOR DE REFERÊNCIA 

Volume: 45ml -- 

Cor: Amarelo escuro Amarelo 

Aspecto: 
Levemente 

turvo Límpido 

Densidade: 1,042 1,020 - 1,050 

EXAME QUÍMICO RESULTADO VALOR DE REFERÊNCIA 

PH: 9 7,5 - 8,5 

Sangue (eri/uL): 4+ (250) Negativo 

Bilirrubina: Negativo Negativo 

Nitrito: Positivo Negativo 

SEDIMENTO RESULTADO VALOR DE REFERÊNCIA 

Hemácias: Ausentes Raras 

Cristais de Carbonato de Cálcio 2-4/campo Ausentes 
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FIGURA 37: COLETOR UNIVERSAL COM URINA COLETADA ATRAVÉS DA 
SONDAGEM VESICAL. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

 

 Ao inserir o cistoscópio via transuretral, já foi possível observar urólitos na 

uretra peniana, explicando a edemaciação da glande. Esses cálculos (Figura 38) 

foram retirados por primeiro, através da rede de urólitos pelo cistoscópio. 

 

FIGURA 38: PEQUENOS URÓLITOS RETIRADOS POR CISTOSCOPIA DA URETRA DO 

PACIENTE. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 
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 Mais a fundo, a vesícula urinária, os urólitos foram facilmente encontrados 

(Figura 39), e inflamação na mucosa uretral foi notada. Lavagem com dois litros de 

solução fisiológica foi feita para melhor visualização. Os urólitos foram quebrados com 

a pinça basket até que fosse possível sua passagem pela uretra para sua retirada 

completa (Figura 40). Por fim, foi encontrado um resquício de algo parecido com um 

pedaço de fio de sutura (Figura 41) na bexiga com cálculos aderidos à sua volta. O 

proprietário desconhece a origem, confirmando que o paciente nunca passou por 

outra cirurgia além da castração há mais de cinco anos. 

 

FIGURA 39: FOTO DA TELA DO ENDOSCÓPIO, ONDE PODE SER VISTO UM URÓLITO 

ESPICULADO. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

 

FIGURA 40: FOTO DOS URÓLITOS VESICAIS RETIRADOS POR CISTOSCOPIA 

TRANSURETRAL. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 
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FIGURA 41: FOTO DO CORPO ESTRANHO ENCONTRADO NA VESÍCULA URINÁRIA DO 

EQUINO. 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

 

 Antibioticoterapia com enrofloxacina na dose de 7,5mg/kg VO durante quatro 

dias. O animal demonstrou melhora significativa, sem apresentar mais sinais clínicos, 

recebendo alta no dia 10 de maio de 2017. 
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4.3 DISCUSSÃO 

O caso apresentado mostra que o exame de cistoscopia é uma técnica segura, 

permitindo a exploração direta dos órgãos do trato urinário com intuito de determinar 

as possíveis alterações no trato urinário inferior auxiliando no diagnóstico e 

prognóstico do paciente, sendo também comprovado por este caso, um bom método 

de tratamento (LANGSTON et al., 2010). 

De acordo com Houston; Eaglesome, (1999), corpos estranhos na bexiga são 

incomuns mas tem sido reportados em cães, gatos, equinos, humanos e outros 

animais. Os objetos podem chegar na bexiga traumaticamente pela migração vinda 

de outros órgãos ou iatrogenicamente durante cirurgia ou manipulação do trato 

urinário, podendo ser quaisquer uma destas a causa do relato apresentado. 

O início da formação de urólitos é influenciado por muitos eventos fisiológicos 

e patológicos inter-relacionados, mas o requisito essencial é a supersaturação da 

urina com substâncias calculogênicas, outras condições são um pH que reduz a 

solubilidade do material cristalino, e a presença de uma matriz orgânica onde os 

cristais podem aderir (HOUSTON; EAGLESOME, 1999), como por exemplo um fio de 

sutura. 

A cistoscopia transuretral dá uma vantagem visual sob quaisquer outras 

técnicas aqui relatadas, podendo fazer a identificação e extração de pequenos 

cálculos que poderiam passar despercebidos em qualquer técnica de cirurgia aberta. 

Também permite uma observação completa da vesícula urinária, fazendo com que 

resquícios do cálculo sejam evitados de serem deixados para trás, e assim não 

permitindo a recorrência dos cálculos como citados por Libermann et al., (2011).  

4.4. CONCLUSÃO 

 A formação de urólitos pode ser secundária a corpos estranhos. A cistoscopia 

demonstrou ser um método não invasivo, seguro e relativamente simples quando sua 

escolha é possível de ser feita. Foi concluído que além de um bom método 

diagnóstico, é uma ferramenta de tratamento em casos de urolitíase uretral ou vesical, 

sem grandes chances de complicações. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conclui-se que com este trabalho que o estágio curricular obrigatório é 

essencial para o aprimoramento dos conhecimentos técnicos obtidos durante a 

graduação, assim como a vivência em ambiente hospitalar que traz experiência e 

convívio com a medicina veterinária, acompanhando casos como os mencionados no 

trabalho, e situações muito interessantes para o enriquecimento profissional. 

  



64 
 

 

6. REFERÊNCIAS 

 

ARAÚJO, L. M. (2006). FISIOTERAPIA EQÜINA: TERMOTERAPIA, MODALIDADES 

DE FRIO E DE CALOR UTILIZADAS NO TRATAMENTO E NA REABILITAÇÃO DE 

EQÜINOS. Rev. Acad., Curitiba, v.4, n.4, 4, 57–64 . 

 

AUER, J. A.; STICK, J. A. (2012). EQUINE SURGERY. 4th Edition. Missouri: Elsevier 

Saunders 

 

B MAULET, B. E., MAYHEW, I. G., JONES, E., & BOOTH, T. M. (2005). 

RADIOGRAPHIC ANATOMY OF THE SOFT TISSUE ATTACHMENTS OF THE 

EQUINE STIFLE. EQUINE VETERINARY JOURNAL Equine Vet. J, 37(6), 530–535. 

https://doi.org/10.2746/042516405775314862 

 

CARDENAS, J. J. (2017). ANATOMIA RADIOGRÁFICA FEMOROTÍBIOPATELAR, 

2–3. Revista +equina. 

 

CARDENAS, J. J. (2016). INJETANDO A ARTICULAÇÃO FEMOROPATELAR COM 

SEGURANÇA E EFICIÊNCIA, 4–7. Revista +Equina. 

 

DA SILVA, A. L. (2017). UROLITÍASE VESICAL EM EQUINOS – ABORDAGENS 

CIRÚRGICAS, Trabalho de Conclusão de Curso (Medicina Veterinária) Universidade 

do Porto, Portugal. 

 

DIETZ, G., WILCOX, D.; MONTGOMERY, J. (1986). SEGOND TIBIAL CONDYLE 

FRACTURE: LATERAL CAPSULAR LIGAMENT AVULSION. Radiology, 159(2), 467–

469. https://doi.org/10.1148/radiology.159.2.3961179 

DUESTERDIECK-ZELLMER, K. F. (2007). EQUINE UROLITHIASIS. Veterinary 

Clinics of North America - Equine Practice, 23(3), 613–629. 

https://doi.org/10.1016/j.cveq.2007.09.003 

GALLAGHER, A., CROSS, A. R.; SEPULVEDA, G. (2012). THE EFFECT OF SHOCK 

WAVE THERAPY ON PATELLAR LIGAMENT DESMITIS AFTER TIBIAL PLATEAU 



65 
 

LEVELING Osteotomy. Veterinary Surgery, 41(4), 482–485. 

https://doi.org/10.1111/j.1532-950X.2012.00958.x 

 

GOTTLIEB, R., WHITCOMB, M. B., VAUGHAN, B., GALUPPO, L. D.; SPRIET, M. 

(2016). ULTRASONOGRAPHIC APPEARANCE OF NORMAL AND INJURED 

LATERAL PATELLAR LIGAMENTS IN THE EQUINE STIFLE. Equine Veterinary 

Journal, 48(3), 299–306. https://doi.org/10.1111/evj.12444 

 

HOUSTON, D. M.; EAGLESOME, H. (1999). UNUSUAL CASE OF FOREIGN BODY-

INDUCED STRUVITE UROLITHIASIS IN A DOG. Canadian Veterinary Journal, 40(2), 

125–126. 

 

KIDD, J., LU, K. G.; FRAZER, M. L. (2014). ATLAS OF EQUINE 

ULTRASONOGRAPHY. https://doi.org/10.1002/9781118798119 

 

LANGSTON, C., GISSELMAN, K., PALMA, D.; MCCUE, J. (2010). METHODS OF 

UROLITH REMOVAL. Compendium (Yardley, PA), 32(6), E1–E8. 

 

LIBERMANN, S. V., DORAN, I. C., BILLE, C. R., BOMASSI, E. G., & RATTEZ, E. P. 

(2011). EXTRACTION OF URETHRAL CALCULI BY TRANSABDOMINAL 

CYSTOSCOPY AND URETHROSCOPY IN NINE DOGS. Journal of Small Animal 

Practice, 52(4), 190–194. https://doi.org/10.1111/j.1748-5827.2011.01045.x 

 

MAIR, T. S.; HOLT, P. E. (1994). THE AETIOLOGY AND TREATMENT OF EQUINE 

UROLITHIASIS. Equine Veterinary Education, 6(4), 189–192. 

https://doi.org/10.1111/j.2042-3292.1994.tb01130.x 

 

MCILWRAITH, C. W., FRISBIE, D. D., KAWCAK, C. E.; VAN WEEREN, P. R. (2016). 

JOINT DISEASE IN THE HORSE. Joint Disease in the Horse. 

https://doi.org/10.1016/B978-1-4557-5969-9.00008-5 

 

MITCHELL, R. D. (2007). STIFLE LAMENESS IN THE ATHLETIC HORSE. 

Proceedings Of The Aaep Annual Convention, Focus On Lameness And Imaging, 

2007 Fort Collins, Colorado, 125–134. 



66 
 

MUNROE, G. A.; WEESE, J. S. (2011). EQUINE CLINICAL MEDICINE, SURGERY 

AND REPRODUCTION. CRC Press. London UK. 

 

OHKOSHI, Y., OHKOSHI, M., NAGASAKI, S., ONO, A., HASHIMOTO, T.; YAMANE, 

S. (1999). THE EFFECT OF CRYOTHERAPY ON INTRAARTICULAR 

TEMPERATURE AND POSTOPERATIVE CARE AFTER ANTERIOR CRUCIATE 

LIGAMENT RECONSTRUCTION*. The American Journal Of Sports Medicine, 27(3), 

357–362. https://doi.org/10.1177/03635465990270031601 

 

PEREIRA, R. C. DA F. (2012). AVALIAÇÃO DE SETE PROTOCOLOS DE 

OBTENÇÃO DE PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP). Dissertação de Mestrado 

(Medicina Veterinária) Santa Maria, Brasil. 

 

PLÖDERL, K., STRASSER, C., HENNERBICHLER, S., PETERBAUER-SCHERB, A.; 

GABRIEL, C. (2011). DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A PRODUCTION 

PROCESS OF PLATELET LYSATE FOR AUTOLOGOUS USE. Platelets, 22(3), 204–

209. https://doi.org/10.3109/09537104.2010.531304 

 

PORTER, M. (2005). EQUINE REHABILITATION THERAPY FOR JOINT DISEASE. 

Veterinary Clinics of North America - Equine Practice, 21(3), 599–607. 

https://doi.org/10.1016/j.cveq.2005.08.002 

 

RÖCKEN, M., STEHLE, C., MOSEL, G., RASS, J.; LITZKE, L. F. (2006). 

LAPAROSCOPIC-ASSISTED CYSTOTOMY FOR UROLITH REMOVAL IN 

GELDINGS. Veterinary Surgery, 35(4), 394–397. https://doi.org/10.1111/j.1532-

950X.2006.00163.x 

 

ROSÁRIO, C. P. DA C. (2013). UTILIZAÇÃO DA TERAPIA COM ONDAS DE 

CHOQUE NO TRATAMENTO DE LESÕES EM CAVALOS DE DESPORTO, 

Dissertação de Mestrado (Medicina Veterinária), Faculdade de Lisboa, Portugal. 

 

SCHLACHTER, C.; LEWIS, C. (2016). ELECTROPHYSICAL THERAPIES FOR THE 

EQUINE ATHLETE. Veterinary Clinics of North America - Equine Practice, 32(1), 127–

147. https://doi.org/10.1016/j.cveq.2015.12.011 



67 
 

SMITH, B. L., AUER, J. A.; WATKINS, J. P. (1990). SURGICAL REPAIR OF TIBIAL 

TUBEROSITY AVULSION FRACTURES IN FOUR HORSES. Veterinary Surgery, 

19(2), 117–121. https://doi.org/10.1111/j.1532-950X.1990.tb01151.x 

 

SOUZA, J. C. DE; UEDA, T. K. (2014). OS EFEITOS DA CRIOTERAPIA EM 

PROCESSOS INFLAMATÓRIOS AGUDOS : UM ESTUDO DE REVISÃO. Revista 

Amazônia Science & Health 37-41. 

 

THRALL, D. E. (2013). TEXTBOOK OF VETERINARY DIAGNOSTIC RADIOLOGY 

(6th Edition). 

 

VENDRUSCOLO, C. P., CARVALHO, A. DE M., MORAES, L. F., MAIA, L., QUEIROZ, 

D. L., WATANABE, M. J., ALVES, A. L. G. (2012). AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE 

DIFERENTES PROTOCOLOS DE PREPARO DO PLASMA RICO EM PLAQUETAS 

PARA USO EM MEDICINA EQUINA. Pesquisa Veterinaria Brasileira, 32(2), 106–110. 

https://doi.org/10.1590/S0100-736X2012000200002 

 

Werpy, N. M. (2007). IMAGING OF THE STIFLE AND TARSUS, 135–141. 

 

WHITLOW, J., SHACKELFORD, A., SIEVERT, A.; SISTINO, J. (2008). BARRIERS 

TO THE ACCEPTANCE AND USE OF AUTOLOGOUS PLATELET GEL. Perfusion, 

23(5), 283–289. https://doi.org/10.1177/0267659109104426 

 

YAMADA, A. L. M., CARVALHO, A. M., OLIVEIRA, P. G. G., FELISBINO, S. L., 

QUEIROZ, D. L., WATANABE, M. J.; ALVES, A. L. G. (2012). PLASMA RICO EM 

PLAQUETAS NO TRATAMENTO DE LESÕES CONDRAIS ARTICULARES 

INDUZIDAS EXPERIMENTALMENTE EM EQUINOS: AVALIAÇÃO CLÍNICA, 

MACROSCÓPICA, HISTOLÓGICA E HISTOQUÍMICA. Arquivo Brasileiro de Medicina 

Veterinaria E Zootecnia, 64(2), 318–322. https://doi.org/10.1590/S0102-

09352012000200010 

 


