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Figura 1: Imagens transversais dos LCLs da AID do animal 12. As áreas 

hipoecogênicas focais na periferia de cada ligamento (setas). A: LCLE: 

Ligamento colateral lateral esquerdo; B: LCLD: Ligamento colateral lateral 

direito.  

Figura 2: Imagens ultrassonográficas transversal (A) e longitudinal (B) do LCL da AID 

do animal 1. 1: segunda falange (fossa colateral); 2: ligamento colateral da 

articulação inter falangeana distal; 3: cartilagem ungular; 4: vasos coronais; 5: 

almofada coronal; 6: pele; 7: parede do casco; 8: cório perioplo e perióplo. 

Figura 3: Gráficos com frequência alterações encontradas. A: Frequência alterações dos 

LCs; B: Frequência de alterações dos LCs, de acordo com o ligamento 

acometido; C: Frequência de alterações dos LCs, de acordo com o grupo; 

Alteração de área do ligamento (AL), hipoecogenicidade (HO), 

heterogenicidade (HT), hiperecogenidade (HR), colapso de casos coronais 

(CV), irregularidade de borda do LC (IB) e todas as alterações somadas 

(Total). Grupo A: entre três e quatro anos; Grupo B entre cinco e dez anos; 

Grupo C: acima de dez anos. 
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RESUMO 

 

As principais estruturas que limitam o movimento colateral e a rotação da 

articulação inter falangeana distal são os ligamentos colaterais (LC). As lesões dos LCs 

representam uma causa importante de claudicação em equinos e podem acometer 

qualquer um dos membros no cavalo, porém a frequência é bem maior nos membros 

torácicos, de modo uni ou bilateral. Ambos os LCs, medial ou lateral, podem ser 

afetados, simultaneamente, mas a desmite do LC medial tem sido relatada com maior 

frequência. As imagens ultrassonográficas do LC aparecem como uma estrutura oval e 

ecogênica dentro da fossa colateral da falange média (FM). Esse trabalho objetivou 

avaliar o ligamento colateral da articulação inter falangeana distal dos membros 

torácicos em equinos Quarto de Milha sem claudicação, empregando o exame 

ultrassonográfico. Foram utilizados trinta equinos, da raça quarto de milha, com idades 

entre dois e 23 anos (7 ± 3,30), de ambos os sexos, média de peso de 442,9 ± 40,2, 

escore corporal 3/5 e sem claudicação para avaliação ultrassonográfica dos ligamentos 

colaterais da articulação inter falangeana distal nos membros torácicos. Os animais 

praticavam provas de laço de bezerro (13) ou três tambores (17) e foram divididos em 

três grupos, de acordo com a idade: A: entre três e quatro anos; B entre cinco e dez 

anos; C: acima de dez anos. Foram avaliados seis parâmetros ao ultrassom: área do 

ligamento (AL), hipoecogenicidade (HO), colapso dos vasos coronais (CV), 

heterogeneidade (HT), hiperecogenicidade (HR) e irregularidade de bordas do 

ligamento (IB). O LC apresentou, em média, 7,0 ± 0,9 mm de espessura, 11,7 ± 1,4 mm 

de largura, área transversal de 0,77 ± 0,17 cm², e apareceu como uma estrutura oval e 

ecogênica. Dos 30 animais, 16% dos LCs apresentaram pelo menos uma das alterações 

relacionadas. Quando comparados os LCs medial e lateral, o LCM apresentou 

alterações com maior frequência (17%) que o LCL (14%). Na imagem transversal, os 

achados mais comuns incluíram mudanças na ecogenicidade das fibras e espessamento 

do LC, medido pela AL, parâmetro que se mostrou alterado em 17% dos LC 

examinados. Quando foram considerados os LCLs e LCMs separadamente, a frequência 

de alterações foi de 13% e 20%, respectivamente. O LCM, quando analisado em grupos 

de diferentes idades, também foi o mais acometido pelo aumento da AL; no grupo B, a 

frequência do aumento de área se mostrou aumentada significativamente (25%). 

Animais dos grupos B e C demonstraram uma tendência de aumento da frequência da 

HR (28 e 31%, respectivamente). A HT de fibras foi observada com uma frequência 
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significativamente maior no grupo C. A HO apareceu em apenas 20% dos LCs 

examinados. A IB apareceu em 38% dos animais do grupo C, enquanto o CV foi 

observado em poucos animais. 

Palavras-chave: cavalo, ligamento colateral, ultrassonografia, articulação inter 

falangeana distal, quarto de milha. 

 

 

ABSTRACT 

 

The main structures that restrict movements in frontal plane and rotation of the 

distal inter phalangeal joint (DIJ) are the collateral ligaments (CL). Lesions of CLs 

represent one of the major cause of lameness in horses and can affect all limbs, but the 

incidence is much higher in forelimbs. It can be either unilateral or bilateral. Medial or 

lateral CLs, can be affected simultaneously, but medial desmitis has been reported more 

often. The CL appears as an oval and echogenic structure in ultrasound images in the 

collateral fossa of the middle phalanx. This study has aimed to evaluate the collateral 

ligaments of the distal inter phalangeal joint of the forelimbs in Quarter horses without 

lameness, through ultrasound examination. Thirty Quarter horses, aged between two 

and 23 years (7 ± 3.30), of both genders, average weight of 442.9 ± 40.2, body score 

3/5, with no lameness, were used for ultra-sonographic evaluation of the forelimbs 

collateral ligaments (CL) of the distal interphalangeal joint. All animals were calf 

roping (13) or barrel race (17) horses, divided into three groups (A, B and C) based on 

the age. Six parameters were evaluated: ligament area (LA), hypoechogenicity (HO), 

collapse of coronal vessels (CV), heterogeneity (HT), hyperechogenicity (HR) and 

irregularity of ligament margins (IM). In average, the ligament was 7.0 ± 0.9 mm thick, 

11.7 ± 1.4 mm wide and had 0.77 ± 0.17 cm² of cross-sectional area, and appeared as an 

oval and echogenic structure. Sixteen percent of CLs had at least one of the above 

related changes. When comparing medial and lateral CLs, the medial CL showed 

changes more often (17%) than the lateral CL (14%). The most common findings 

included changes in echogenicity of the fibers and thickening of the CL, measured by 

LA; this parameter was abnormal in 17% of examined CL. Considering lateral and 

medial CLs separately, this rate was 13% and 20%, respectively. When the medial CL 

was compared in different groups, it was also more affected by increasing LA. In group 
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B, the rate of increased LA was significantly higher (25%). Animals from groups B and 

C showed an upward trend in the frequency of HR (28 and 31%, respectively). 

Ligament fibers HT was significantly more frequent in group C. HO was observed in 

only 20% of the examined CLs. IM appeared in 38% animals of group C, while CV was 

only observed in a few horses. 

Keywords: horse, collateral ligament, ultrasonography, interphalangeal joint, quarter 

horse. 

 



 

 

CAPÍTULO 1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. Introdução 

 

Durante milhares de anos, as espécies que deram origem ao cavalo doméstico 

moderno (Equus cabalus) sofreram inúmeras mudanças adaptativas. Para alcançar as 

exigências de locomoção para a busca por alimento e fuga de predadores, o equino 

desenvolveu particularidades anatômicas, especialmente nos dígitos, que promovem 

uma maior eficiência energética
1
.  

As injúrias musculoesqueléticas constituem a principal causa de perdas 

econômicas na equideocultura. Mais de 50% dos equinos apresentam pelo menos um 

episódio de claudicação durante a vida 
2
. Dentre as diversas enfermidades locomotoras 

dos equídeos, grande parte ocorre nos membros torácicos, mais precisamente em 

regiões distais à articulação cárpica 
3
, ou seja, no membro distal, o que torna o estudo 

dessas regiões muito importante. 

Uma causa comum de claudicação no cavalo está relacionada à dor na região 

palmar do casco. Durante muito tempo, o problema era atribuído aos distúrbios 

localizados exclusivamente no osso navicular 
4
. Mais recentemente, vários autores têm 

estudado outras estruturas, além do osso navicular, como causa de dor na porção palmar 

do casco
5-12

, o que caracteriza a chamada síndrome navicular. Essa síndrome pode 

contemplar alterações degenerativas na estrutura, composição e função mecânica da 

cartilagem ungular, osso subcondral e tecidos moles adjacentes ao osso navicular; 

estruturas essas que compõem o aparato podotroclear (APT)
13

 e, portanto, também pode 

ser denominada síndrome podotroclear (SPT)
14

. A SPT é a condição que mais 

frequentemente afeta os membros torácicos de cavalos de esporte 
15-17

 e é responsável 

pela claudicação crônica de muitos animais e, consequentemente, pela perda da função 

de cavalos atletas 
18

. Entretanto, animais acometidos por desmite dos ligamentos 

colaterais (LCs) da articulação inter falangeana distal (AID) podem manifestar sinais 

clínicos semelhantes aos observados na SPT, por isso o diagnóstico diferencial deve ser 

estabelecido.  

As injúrias dos LCs podem representar uma causa importante de claudicação, 

que normalmente envolve um único membro torácico. Denoix, Dupays 
5
 relataram que 
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8,3% dos animais atendidos com dor de origem no casco, apresentavam lesão dos LCs. 

O LC medial ou lateral pode ser afetado e eles podem estar envolvidos 

simultaneamente, mas a desmite do LC medial tem sido relatada com maior frequência 

5, 19, 20
.  

Objetivou-se, com este estudo, descrever a anatomia ultrassonográfica dos LCs 

da AID em cavalos da raça quarto de milha e observar e relatar a presença de alterações. 

Devido à predisposição da raça Quarto de Milha ao desenvolvimento de desmites do 

LC, à ampla distribuição da raça no país e aos prejuízos acarretados pelo problema, a 

realização do presente estudo se justifica. Além disso, o conhecimento sobre o as 

afecções do LC da AID em animais utilizados em diferentes atividades poderá, não só 

difundir o diagnóstico preciso das afecções dessa e outras estruturas do membro distal, 

como promover a aplicação de tratamentos mais adequados, com o intuito de preservar 

a saúde do cavalo, como importante ferramenta de trabalho na cidade e no campo.  
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2. Caracterização do problema 

 

2.1. Anatomia do casco do equino 

 

Durante a evolução da espécie equina, seus membros sofreram diversas 

adaptações para locomoção em altas velocidades, entre elas, a simplificação da região 

distal a apenas um dígito, a redução dos componentes musculares distais e o 

desenvolvimento de estruturas tendíneas e ligamentares fortes para assegurar o 

comportamento autônomo e passivo dos membros 
21

.  

Os membros locomotores de um equino, quando comparados aos de outras 

espécies, possuem estruturas anatômicas especializadas para propiciar a locomoção de 

forma eficiente e com baixo custo energético
22

. Na extremidade distal dos membros 

locomotores dos equinos está localizado o casco e todas as estruturas relacionadas a ele: 

derme, coxim digital, falange distal (FD) e a maior parte das duas cartilagens ali 

presentes, AID, extremidade distal da falange média (FM), osso navicular ou osso 

sesamoide distal, bursa podotroclear ou bursa navicular, ligamentos, tendões, vasos e 

nervos 
23

. A região denominada de aparato podotroclear, por sua vez, é composta pelo 

osso sesamoide distal e as estruturas de tecido mole a ele associadas: o tendão flexor 

digital profundo (TFDP), o ligamento anular digital distal (LADD), a bursa podotroclear 

e os ligamentos sesamoideos ímpar, colaterais, proximal e distal 
14, 15

. Na AID, os LCs  

dão suporte a articulação, em seus movimentos nos planos sagital, frontal e 

transversais
24

.  

O casco é uma estrutura especializada, projetada para resistir ao desgaste, 

suportar o peso do animal e absorver o impacto, reduzindo assim, o surgimento de 

injúrias no aparelho locomotor 
25

. Ele está dividido em três partes: parede, sola e ranilha 

ou cunha.  

A parede, ou muralha, divide-se em regiões distintas, porém contíguas. São 

elas: pinça, quartos e talões. Os talões são as continuações das barras do casco (Figura 

1) 
26

. A face externa do casco é convexa de um lado ao outro e se inclina obliquamente 

de borda a borda. Dorsalmente, o ângulo de inclinação da muralha em relação ao solo é 

de 50º para o membro torácico e de 55º para o membro pélvico; nos lados o ângulo 

aumenta gradativamente até chegar em 100º nos talões. A curva da parede é mais larga 
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do lado lateral do que do medial, e a inclinação do quarto medial é mais profunda que a 

do quarto lateral. Existem cristas na superfície lisa da parede do casco, que podem ser 

mais, ou menos evidentes, paralelas à borda coronária, que indicam variações no 

crescimento do casco. Ela também é marcada por finas estrias paralelas, que se 

estendem de borda a borda, de um modo quase reto, e indicam a direção dos tubos 

córneos 
23, 25

. 

  

 

A face interna do casco, por sua vez, é côncava transversalmente e sustenta 

cerca de 600 lamelas epidérmicas primárias finas, que se estendem do sulco coronário 

até a borda basal da parede. Cada lamela sustenta 100 ou mais lamelas secundárias, 

dispostas em seção transversal, mantendo o casco e o cório unidos. As lamelas 

secundárias são contínuas na face interna das barras e se encaixam com as lamelas 

correspondentes do cório lamelar 
23

. 

A muralha apresenta duas bordas: coronária e basal. A porção proximal da 

borda coronária é delgada. Sua superfície externa está coberta por uma camada delgada, 

córnea, macia e de cor clara, o perioplo. Ele reveste a parede a uma distância variável, 

distalmente à banda coronária 
27

. É composto de cornos tubulares, macios e não 

pigmentados, está acima da epiderme e se estende até o tecido subcutâneo. Já a borda do 

Figura 1: Corte transversal do casco do equino, que apresenta a superfície interna da 

sola. 

Modificado de Budras
32

. 
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casco basal, é o que deve entrar em contato com o solo. Sua espessura é maior na frente 

e decresce consideravelmente palmarmente e lateralmente, mas há um ligeiro aumento 

da espessura nos talões. Sua face interna está unida à lateral da sola pela linha branca 
27

. 

Além disso, a parede do casco está disposta em camadas: externa, média e 

laminar. A camada externa compreende o perioplo e o estrato tectório, que se trata de 

uma fina camada de escamas córneas, abaixo do perioplo. A camada média é a mais 

densa e forma a maior parte da parede. Possui túbulos córneos paralelos, desde a borda 

coronário até a borda basal. A camada laminar é interna e consiste nas lamelas córneas, 

as quais são compostas de substâncias córneas não tubulares 
28

. Somente as lâminas 

epidérmicas secundárias e o cório lamelar recebem terminações nervosas sensitivas, ou 

seja, são regiões sensíveis do casco. Além disso, ainda há terminações nervosas motoras 

simpáticas responsáveis pela inervação dos vasos sanguíneos presentes na derme 
25

. 

A sola é a maior parte da superfície plantar do casco (Figura 2). Ela deve ser 

côncava, tendo em vista que sua função não é suportar peso. A maior parte da superfície 

palmar da FD está fixa nela. Ela cobre toda a face palmar ou plantar do membro entre a 

pinça, ranilha e barras. Onde a margem externa da sola encontra a margem interna da 

muralha, aparece uma estreita marca branca, denominada ‘linha branca’, importante 

para o ferrageamento
25

, pois serve de referência para o profissional. A sola contém 

aproximadamente 33% a mais de água que a muralha do casco e é, portanto, menos 

densa e resistente que a parede. Ela é composta por duas bordas, uma côncava e outra 

convexa. A borda convexa se une à parede por meio da linha branca. Uma crista está 

localizada no meio correspondente aos sulcos paracuneais na borda côncava da sola 
29

. 

A ranilha é uma cunha elástica macia e espessa, com o vértice voltado 

cranialmente e base localizada entre os talões. Ela está entre as barras do casco, que 

contém aproximadamente 45% de umidade. É produzida pelas papilas de uma outra 

ranilha mais interna, a ranilha sensitiva. A última está separada da FD, do osso 

navicular e da inserção do TFDP pelo coxim digital. A ranilha tem as funções de atuar 

como um elemento amortecedor do impacto nos cascos e auxiliar na irrigação sanguínea 

para o interior dos cascos 
23

. Em cada lado da ranilha existe um sulco profundo, 

denominado sulco paracuneal (medial e lateral) que separa cada lado da ranilha da sua 

respectiva barra. Ao centro da ranilha existe um sulco sagital, localizado no meio da 

face plantar da base da ranilha
25

. 
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O tegumento do casco é composto por três camadas: epiderme, derme e 

hipoderme. A epiderme é dividida em cinco estratos germinativo, espinhoso, granuloso, 

lúcido e córneo. Todos esses estratos são insensitivos e avasculares, e formam as três 

partes do casco: parede ou muralha, sola e ranilha. A parede apresenta espessura entre 

0,2 a 0,5 cm e cresce, no sentido distal, aproximadamente um centímetro por mês, a 

partir do estrato germinativo (faixa coronária). Nesse estrato, as células germinativas 

produzem populações de células filhas (queratinócitos), as quais maturam-se e 

queratinizam-se, adicionando-se continuamente ao aspecto proximal da parede do casco 

30
. 

Cada região do casco (perióplo, parede, barras, lâminas, sola e ranilha) é 

produzida por uma estrutura sensitiva correspondente, na camada germinativa do cório. 

São elas: cório perióplico, cório coronário, cório lamelar, cório da sola e o cório da 

ranilha, respectivamente (Figura 3). A superfície da sola do membro torácico é maior do 

que a do membro pélvico, o que reflete na forma da superfície da FD
29, 31

. O cório adere 

ao periósteo acima da superfície convexa da FD. O peso ou a força, aplicados à FD, são 

transmitidos à parede do casco, o que significa que o peso do cavalo é sustentado pela 

Figura 2: Casco do equino em vista palmar. 

Modificado de Budras 
32

. 
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parede do casco pela combinação de lâminas epidérmicas e dérmicas. Esta formação 

também permite que o casco apenas cresça distalmente (não em direção à articulação), 

isso porque as lâminas insensitivas crescem com a parede e as sensitivas permanecem 

fixas ao periósteo da FD 
32

. 

 

 

 

 

2.2. Ossos do dígito  

 

O dígito do cavalo possui quatro ossos em sua formação: falanges proximal, 

média e distal e o osso sesamoide distal ou osso navicular (Figura 4). A falange 

proximal (FP) é um osso longo, situada entre o terceiro metacarpiano ou metatarsiano e 

a FM
30

. Ela está orientada em sentido oblíquo (cerca de 50-55º) distal e dorsalmente em 

Figura 3: Casco do equino, em que foi retirado o tecido córneo queratinizado 

(casco) e estão evidenciados os córios. 

Modificado de Budras
 32

. 
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relação ao plano horizontal. A FM é um osso curto e achatado dorsopalmarmente, 

situado entre as falanges distal e proximal. Sua direção corresponde à da falange 

proximal e sua largura é maior do que sua altura. O osso navicular ou sesamoide distal 

se encontra palmar à junção das falanges média e distal e está em contato com ambas. 

Ele possui a forma de barco e o seu eixo longitudinal está no sentido transversal em 

relação ao membro
33

. 

Dentro do casco e quase que totalmente envolvida por ele, se encontra a FD. 

Ela consiste em um osso esponjoso, que apresenta canais, por onde passam vasos 

sanguíneos. Como a escápula e ao contrário dos ossos longos do membro, essa falange 

se articula com outro osso em apenas uma das extremidades. Esse osso é curvado e 

acompanha o formato do casco 
25, 26

. 
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2.3. Cartilagens ungulares 

 

Anexadas à FD estão as cartilagens ungulares, em forma de placas romboides 

irregulares. Elas são curvas em ambos os planos: transversal e frontal, com a superfície 

abaxial convexa e a axial côncava. Aproximadamente metade da margem distal das 

cartilagens está ligada ao processo palmar ou plantar da FD e o que resta prolonga-se 

palmarmente. Além disso, aproximadamente 50% da cartilagem está dentro da cápsula 

do casco, e a outra parte se estende proximal a esta
25, 33

. 

 

Figura 4: Ossos do dígito do equino. Vista dorsal à esquerda e palmar à direita. FM: 

Falange média; FP: Falange distal e SD: Sesamoide distal.  

Adaptado de Software de animação do casco em 3D (Hoof Explorer, Effigos, 

Leipzig, Alemanha). 
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2.4. Articulações inter falangeanas 

 

As articulações inter falangeanas são consideradas gínglimos (Figura 6). 

Entretanto, elas também são classificadas como articulações selares, onde as superfícies 

são reciprocamente côncavo-convexa, porque além da flexão e extensão, elas permitem 

algum movimento lateral, bem como ligeira rotação. A AID é uma articulação complexa 

que envolve o osso sesamoide distal, a FD e a falange média. Cada osso articula-se com 

os outros dois; porém, há pouco movimento na articulação entre a FD e o osso navicular 

25
. Seus movimentos são preferencialmente de flexão e extensão, porém são possíveis os 

movimentos de lateralidade 
34

, limitados pelos LC dessa articulação
24

. 

Figura 5: Cartilagens ungulares, no dígito do equino. Vista palmar. CCM: cartilagem 

ungular colateral medial e CCL: cartilagem ungular colateral lateral. 

Adaptado de Software de animação do casco em 3D (Hoof Explorer, 

Effigos, Leipzig, Alemanha). 
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A AID é uma das articulações mais acometidas por problemas no cavalo, a que 

sofre maior influência do contato do casco com o solo e da orientação do movimento, e 

a mais diretamente manipulada durante o casqueamento e ferrageamento
24

. 

 

2.5. Tendões e ligamentos 

 

Existe um grande número de ligamentos no membro distal, que servem para 

manter as articulações na posição e guiar seus movimentos, especialmente porque não 

há nenhum outro tecido volumoso, como músculos, na extremidade distal para fornecer 

estabilidade. Parks 
25

, os classifica da seguinte forma (Figura 7): 

Figura 6: Articulações inter falangeanas do equino. 1: Articulação inter falangeana 

proximal da quartela ou (AIP) e 2: Articulação inter falangeana distal 

(AID). 

Fonte: Parks
 30
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Figura 7: Ligamentos do interior do casco. 1: LC da AID; 2: falange distal; 3: 

cartilagem colateral; 4: ligamento colateral do osso navicular; 5: tendão 

extensor digital comum; 6: Ligamento anular distal; 7: LC da AIP.  

Modificado de Denoix 
7
. 

 

 

 Dois ligamentos colaterais da AID.  

 Dois ligamentos colaterais e dois pares de ligamentos palmares do 

sesamoide distal que abrangem o aspecto palmar da AIP e que, juntamente com o 

ligamento sesamoideo reto distal, restringem a dorsoflexão da AIP. 

 Três ligamentos que mantêm a posição do sesamoide distal em relação à 

AID: o par de ligamentos sesamoideos colaterais e o ligamento ímpar do sesamoide 

distal. 

 Pelo menos seis ligamentos anexos em cada cartilagem ungueal para as 

estruturas adjacentes: um que liga à FP (condrocompedal), outro que liga à FD 
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(condroungular), outro que prende a cartilagem ao processo palmar ipsilateral 

(condrocoronal), outro que anexa ao processo palmar contralateral (condrocoronal 

cruzado), outro que prende ao osso navicular (condrosesamoideo) e outro que infiltra o 

coxim digital (condropulvinar)
31

. 

Os LCs da AID são estruturas curtas e fortes localizadas simetricamente sobre 

os aspectos dorsolateral e dorsomedial da AID
33

. Esses ligamentos se originam de 

fossas distais, nos aspectos lateral e medial na falange média, ou fossa colateral da FM e 

se inserirem em pequenas depressões nos aspectos dorsomedial e dorsolateral, 

respectivamente, da FD, perto das margens da AID e ao aspecto dorsal das cartilagens 

medial e lateral do casco, ou fossa colateral da FD 
6, 31

. São unidos à cápsula articular e 

se irradiam na cartilagem e no ligamento da cartilagem da FD
34

. Cada ligamento está 

em continuidade, dorsalmente, com o tendão extensor digital e dorsal e palmarmente 

com a borda dorsal da cartilagem ungular correspondente, que insere sobre ele. Estes 

ligamentos são orientados obliquamente em relação ao eixo distopalmar das falanges
6
. 

Sua parte proximopalmar também está em contato com o ligamento condrocoronal. Sua 

parte proximal é coberta pelo coronae pulvinus (almofada coronal); sua parte distal 

(aproximadamente metade dele) está localizada no fundo da cápsula do casco. Tal como 

acontece com muitos ligamentos colaterais, os LCs são feitos de vários fascículos, em 

diferentes angulações em relação à articulação
6, 31

.  

É importante ressaltar que no interior do casco se encontram diversas estruturas 

já mencionadas, e ainda aquelas que compõem o aparato podotroclear (APT) 
23

. O APT, 

por sua vez, é composto pelo osso sesamoide distal (navicular), ligamentos colaterais e 

ímpar do sesamoide, tendão flexor digital profundo (TFDP), LADD e a bursa 

podotroclear ou do navicular (BPT). Além das estruturas mencionadas, o tendão 

extensor digital comum (TEDC) se insere na crista da FD e o TFDP na face 

palmar/plantar da FD 
14, 15, 29

. 

 

2.6. Irrigação sanguínea e inervação do dígito da mão 

 

O suprimento arterial para o dígito origina-se das artérias digitais palmares. 

Dentro do casco, as artérias passam através dos canais soleares da FD, através do 

forame solear, para transpor o canal solear, e fazem uma anastomose com o vaso 
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contralateral para formar o arco terminal. Cada artéria digital palmar possui vários 

ramos. Aqueles que irrigam estruturas do interior do casco são: 

 Ramo para os coxins digitais, que se ramifica em ramos para o coxim 

digital, derme dos talões e ranilha; 

 Outro ramo, o qual se estende dorsalmente e faz uma anastomose com 

seu par contralateral, para formar a artéria coronária;  

 Ramo dorsal da falange média que faz anastomose com seu par 

contralateral formando o círculo arterial coronário;  

 Ramo palmar da falange média que faz anastomose com seu par 

contralateral, proximalmente ao osso navicular, promovendo o suprimento sanguíneo à 

porção proximal dessa estrutura; 

 Ramo dorsal a FD, que primeiramente localiza-se abaxial as 

extremidades do osso navicular, e atravessam o forame do processo palmar da FD, 

seguindo dorsalmente a sua parede dorsal até ramificar-se na derme parietal dos quartos 

e talões. 

 Existem ainda, vasos menores, que se irradiam, formando plexos, tais 

como os plexos naviculares proximal e distal, plexo solear, além da artéria circunflexa, 

da qual emergem as artérias lamelares responsáveis pelo suprimento sanguíneo da 

derme dorsal. O casco é divido em três distintas regiões, considerando a irrigação 

sanguínea: (I) irrigação dérmica palmar coronária e lamelar, (II) irrigação dérmica 

coronária dorsal e (III) irrigação dérmica dorsal solear e lamelar (Figura 7).  

Estudos angiográficos indicaram que a derme lamelar dorsal é a última a ser 

perfundida e, portanto, está mais predisposta a lesões por isquemia e reperfusão 
25

. O 

sistema de drenagem do dígito é semelhante ao de irrigação. A diferença mais marcante 

é a presença de três plexos venosos avalvulares interligados no casco: plexo coronário, 

plexo venoso dorsal na derme lamelar, e o plexo venoso palmar no cório solear e na 

face axial das cartilagens ungulares. O plexo venoso dorsal fica na parte profunda da 

derme lamelar. O plexo venoso palmar ou plantar fica na parte profunda do cório da 

sola e nas superfícies axiais interiores das cartilagens da FD. O plexo venoso coronário 

reside no coxim coronário, cobrindo o tendão extensor digital e as superfícies externas 

das cartilagens abaxiais da FD. Os três plexos são drenados através das veias digitais 
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medial e lateral. A maioria das veias profundas dentro do casco é avalvular, embora 

ocorram válvulas nas veias superficiais coronárias, subcoronarianas e dos talões 
30

.  

 

A distribuição nervosa do dígito provém do nervo digital palmar e seu ramo 

dorsal correspondente (Figura 9). Esses nervos são as continuações distais dos nervos 

palmares, a partir da sua divisão na altura da articulação metacarpo/tarso falangeana em 

nervos digitais palmares e ramos dorsais. Os ramos dorsais são primeiramente nervos 

cutâneos que inervam a porção dorsal e abaxial da quartela e da banda coronária. Os 

nervos digitais palmares prosseguem abaxialmente ao TFDP, transpondo posteriormente 

o canal parietal e ramificando-se sobre a superfície parietal da FD. Vários ramos se 

originam do plexo principal para inervar a derme lamelar dos talões, quartos do casco e 

a derme da sola e ranilha. Distalmente surgem outros ramos para inervar o ligamento 

sesamóideo ímpar, a bursa do osso navicular, a AID, a FD e os coxins digitais 
25, 30

.  

 

Figura 8: Irrigação do dígito equino: artéria digital palmar (1); ramo palmar/plantar a 

falange proximal (2); ramo ao coxim digital (3); ramo dorsal a falange 

média (4); ramo dorsal a falange distal (5); artéria circunflexa (6). Vista 

medial. 

Modificado de Parks 
30

. 
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Figura 9: Nervos do dígito: 1, nervo palmar; 2, nervo digital palmar; 3, ramo dorsal 

do nervo digital palmar; e 4, nervo metacárpico palmar. 

Modificado de Parks 
30

. 
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3. Biomecânica 

 

A biomecânica estuda e analisa as forças e acelerações que atuam sobre os 

organismos vivos, valendo-se, tanto quanto possível, de uma variedade de técnicas 

especializadas e avançadas. Os animais estão sujeitos às mesmas leis e regras da física 

que os corpos inanimados; logo, a subdivisão da biomecânica é análoga à da mecânica 

física em duas subdisciplinas: biodinâmica e bioestática 
1
. 

A biomecânica do casco dos equídeos ainda não é bem compreendida. Trata-se 

de uma estrutura biomecânica altamente otimizada e funciona como estrutura de suporte 

de peso, tração, proteção contra danos do meio ambiente, propriocepção, assistência 

circulatória e termo regulatória 
35

. Em essência, o casco é uma estrutura flexível que, 

sob a pressão do impacto com o solo, dissipa o choque, por meio da compressão e 

expansão lateral, dos diversos componentes. A compressão aumenta a pressão nos 

plexos venosos, que agem como amortecedores hidráulicos, e força o sangue em sentido 

proximal, dentro das veias digitais. Válvulas estratégicas impedem o retorno do sangue 

ao casco, quando esse está fora do chão 
30

. 

 

3.1. Anatomia funcional do casco do cavalo 

 

Embora a função, tanto dos membros torácicos, quanto pélvicos dos equinos, 

seja de sustentar o corpo em repouso ou deslocá-lo para frente, quando em movimento, 

observa-se uma nítida distribuição do peso entre eles. Os membros torácicos sustentam 

cerca de 55% a 60% de todo o peso do equino, enquanto os pélvicos sustentam somente 

cerca de 40% a 45% do peso 
33

. O peso é distribuído ao longo da muralha do casco e 

imediatamente adjacente à sola e ranilha. Nos equinos com ferradura, o peso encontra-

se distribuído na muralha e na parte da sola imediatamente adjacente à muralha, quando 

em posição quadrupedal. No entanto, se o equino permanece numa superfície que se 

adapta à forma do casco, a distribuição do peso ocorre ao longo da sola e ranilha 
25

. Em 

superfícies irregulares, essa distribuição de peso pode prejudicar algumas estruturas 
24

. 

Quando o cavalo toca o chão com os cascos, os talões são os primeiros a tocar 

o solo, seguido pelos quartos e a pinça. A expansão dos talões é facilitada pela 

elasticidade da parede do casco, que é mais espessa na pinça e se torna mais fina, 
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conforme se aproxima dos talões. A maior parte do impacto é sustentada pela parede do 

casco e essa compressão da parede cria uma tensão nas inter digitações das lâminas 

epidérmicas e dérmicas e, por conseguinte, ao periósteo da FD. A força de compressão 

axial é transmitida através das falanges. A sola côncava, não suporta muita força e está 

ligeiramente pressionada pela FD, fazendo com que ocorra a expansão dos quartos. A 

posição das barras minimiza a expansão da sola. A inclinação da AID ocorre quando o 

osso navicular empurra, em direção disto palmar, a articulação, através das forças 

exercidas pelos ligamentos sesamoideos colateral, ímpar, reto e o tendão do músculo 

flexor digital profundo, que força o osso através da bursa do navicular 
36

. 

As forças que atuam sobre a FD estão indicadas na Figura 10. A magnitude e a 

direção das forças podem mudar de acordo com a posição dos membros e a energia 

armazenada. A concussão é dissipada pela pressão na ranilha, sendo transmitida para o 

coxim digital e cartilagens colaterais 
23

. A expansão lateral do casco e das cartilagens da 

FD comprime os plexos venosos do casco, forçando o sangue no sentido proximal nas 

veias digitais. A absorção de choque hidráulico pelo sangue dentro dos vasos, aumenta 

o amortecimento, que também ocorre diretamente pelo coxim digital, pela ranilha e pela 

elasticidade da parede do casco 
25

 (Figura 10). 

Durante o choque com o solo, os ligamentos palmares da AIP, o ligamento 

sesamóideo reto, e o TFDP fornecem a tensão necessária para evitar a super extensão da 

AIP
25

. A AID é sustentada pelo TFDP durante a descida do boleto do cavalo em galope.  

O equilíbrio do casco não se refere apenas à aparência simétrica do mesmo, 

mas também pela forma dinâmica com a qual ele interage com o solo. Durante a 

locomoção, a porção distal dos membros torácicos está sob alto estresse, 

particularmente, quando existe uma falha do equilíbrio do casco, o que leva a uma  fase 

de rolamento desigual
25

. A AID é uma das articulações mais sujeitas a lesões pela 

posição e orientação do casco do cavalo e mais diretamente manipulada durante o 

casqueamento e ferrageamento
24

. Durante a flexão do boleto e dígitos, a maior parte do 

movimento é no boleto, o que resta de movimentação é na quartela, e o movimento na 

AID é intermediário. Embora as articulações inter falangeanas sejam gínglimos, a 

manipulação pode causar movimentação transversal e alguma rotação axial, quando 

flexionadas. A contração dos músculos extensores digitais comuns e lateral faz com que 

os ossos e articulações do dígito se alinhem pouco antes do casco atingir o chão 
37

. 
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Durante a flexão da AID, a parte dorsal dos LCs é tensionada e a palmar/plantar é 

relaxada. O inverso acontece durante a extensão da mesma articulação. O maior estresse 

sobre os ligamentos ocorre durante o posicionamento assimétrico do membro; quando a 

pressão é colocada sob o aspecto lateral do casco, os movimentos associados de 

movimento lateral e rotação medial induzem tensão acentuada no LC medial da AID. 

Ocorre o oposto quando a pressão é colocada sob o aspecto medial do casco
24

.  

 

 

A AID pode mover-se em três planos: plano sagital (movimentos de flexão e 

extensão), plano frontal (movimentos lateromedial) e plano transversal (rotação e 

deslizamento)
24

. 

 

3.2. Movimentos sagitais 

 

Durante a sustentação de peso do membro, o movimento passivo de flexão é 

limitado pela tensão do TFDP no aspecto ou sentido palmar, pelo TEDC, dorsalmente, e 

pela parte dorsal dos LCs de cada lado da AID. Todas estas estruturas são importantes 

para manter a estabilidade da articulação. Durante a segunda parte da fase de 

sustentação de peso, as forças de propulsão exercidas sobre a FM são orientadas 

Figura 10: A. Diagrama das forças que agem sobre falange distal do equino. (1) 

Forças das lâminas da parede, (2) força de tração do tendão flexor digital 

profundo, (3) força de compressão da falange média, (4) força de 

compressão da sola, e (5) as forças de tração de ramos extensores do 

ligamento suspensor e tendão extensor digital comum (longo, no membro 

pélvico). B. Posição mudanças na falange média (FM), falange distal 

(FD), sesamóide distal (SD) e parede do casco resultante de levantamento 

de peso. X = eixo em torno do qual gira a falange distal; seta indica a 

rotação de carga (linha pontilhada a linha contínua) estado carregado. 

Adaptado de Leach 
38

. 
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palmarodistalmente e como o TFDP é tensionado, é provável que a fase de propulsão 

seja acompanhada por uma elevada pressão no osso sesamoide distal 
21

. Deve ser notado 

que a extensão da AID é induzida, principalmente, por a tensão da TFDP, o que 

contribui para elevar o boleto (que é onde provoca a maior extensão da AID). Esse 

movimento provoca tensão dentro do APT, a parte caudal dos LCs, e o LADD. Todas 

estas estruturas têm um papel fundamental para manter a estabilidade articular durante a 

fase de propulsão
24

. 

 

3.3. Movimentos nos planos frontal e transversal 

 

Esses movimentos ocorrem principalmente durante a fase de apoio e são 

totalmente passivos, pois não existem músculos induzindo-os. Eles são associados 

espontaneamente devido à orientação oblíqua das superfícies articulares da terceira e 

segunda falanges
24

. 

O pouso assimétrico do casco (quartos em diferentes níveis) induz ao 

deslocamento lateral ou medial (combinação de rotação e deslizamento) da FD em 

relação à FM e da FM em relação à F1. Esses movimentos geralmente são chamados de 

movimentos de ''lateroflexão'' ou ''abdução/adução'', mas o movimento também pode 

acontecer no sentido medial, e não corresponde a uma flexão, pois não há nenhum 

músculo adutor ou abdutor induzindo-os, e eles são simétricos em relação ao plano 

sagital. Assim, Denoix 
24

 propõe o conceito de movimento colateral (collateromotion) 

para descrever esses movimentos passivos no plano frontal, induzidos pela orientação 

assimétrica do casco (Figura 11).. Com este novo conceito, um movimento lateral 

(lateromotion) é um deslocamento da FD numa direção lateral em relação à segunda e 

um movimento medial (mediomotion) é um deslocamento da FD numa direção medial 

em relação à FM
21, 24

. 
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A rotação e o deslizamento no plano transverso são totalmente passivos e 

ocorrem também durante a fase de apoio, no pouso assimétrico do casco (quarto lateral 

e medial em diferentes níveis). Quando o quarto lateral está elevado, o côndilo lateral 

distal da FM se desliza no sentido palmar, na superfície articular oblíqua da FD e esse 

movimento corresponde a uma rotação medial da FD. O oposto ocorre quando o lado 

medial está elevado. Assim, a rotação é automaticamente associada ao movimento 

colateral. Além disso, ela é acompanhada por um deslize (translocação no plano 

transversal) para o lado do quarto mais elevado. 

A principal estrutura que limita o movimento colateral (collateromotion) e a 

rotação é o LC oposto ao quarto elevado. Esta estabilidade articular também é fornecida 

pelo TFDP, LADD, e ligamento ímpar do sesamoide distal, principalmente no lado do 

quarto elevado. Estas estruturas sofrem grande estresse durante a propulsão assimétrica.  

  

Figura 11: Movimentos de rotação e 

collateromotion associados durante o 

pouso assimétrico do dígito. 

Adaptado de Denoix
8
. 
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4. Diagnóstico por imagem 

 

4.1. Ultrassonografia 

 

As imagens ultrassonográficas do LC da AID podem ser obtidas com 

transdutor linear de 7,5 ou 10 MHz. Em alguns casos, probes convexas ou micro 

convexas de 6 -7,5 MHz podem ser utilizadas para um exame mais interno na parede do 

casco. Para a obtenção de imagens longitudinais e transversais, o transdutor deve ser 

posicionado na região dorso-colateral da banda coronária 
9
 (Figura 12). 

 

 

 

Apenas a origem e a porção proximal de cada ligamento são visíveis, porque a 

porção distal dessa estrutura está localizada dentro da cápsula do casco. Em imagens 

transversais, cada ligamento colateral é visto como uma estrutura oval adjacente à 

Figura 12:  Desenho esquemático que representa a posição do transdutor 

de ultrassom na banda coronária do membro torácico para se 

obter uma imagem no plano transversal do LC da AID. 

Adaptado de Denoix 
7
. 



23 

 

superfície óssea da fossa colateral da FM
31

. A qualidade de imagem é altamente variável 

entre indivíduos, e pode não se obter as imagens esperadas, mesmo em cavalos 

normais
6
.  

O casco, por ser uma estrutura queratinizada, representa a principal limitação 

para o uso da ultrassonografia na avaliação do LC, pois restringe a janela acústica 

disponível para o exame do ligamento apenas ao perioplo e banda coronária
7
. O LC 

medial parece estar localizado mais distalmente na cápsula do casco, em comparação 

com o lateral, no mesmo membro. Alterações que podem caracterizar lesões aparecem 

como aumento de volume do ligamento, com áreas hipoecóicas focais, ou uma 

ecogenicidade heterogênea, com um padrão de fibras longitudinais irregulares 
39, 40

. De 

acordo com Denoix, Dupays 
5
as alterações ultrassonográficas do LC da AID podem ser 

graduadas de 1 a 4. O grau 1 corresponde às lesões leves que envolvem menos de um 

terço da área seccional transversal do ligamento. Grau 2 corresponde às lesões 

moderadas, que envolvem entre um e dois terços da área transversal do ligamento. 

Quando mais de dois terços do ligamento estão comprometidos, é considerado grau 3 ou 

de lesão severa. Lesões de grau 4 correspondem à completa ruptura do ligamento com 

grande instabilidade da AID e presença de líquido sinovial entre os fascículos do 

ligamento. Essa presença de liquido sinovial se deve ao contato íntimo que existe entre 

o LC da AID e cápsula sinovial dessa articulação. 

É sempre importante lançar mão de uma propriedade das ondas 

ultrassonográficas chamada de anisotropia. Quando o feixe de ultrassom não é 

perpendicular às fibras, a imagem formada se apresentará hipoecóica. Deve-se 

movimentar a probe em diversas direções e buscar pontos de reforço acústico na 

imagem. Isso pode revelar partes, onde o paralelismo de fibras não existe, mas que não 

estava evidente com o transdutor em outra posição 
41

. Com as diferentes orientações 

oblíquas do transdutor, os diferentes fascículos do ligamento mostram níveis de 

ecogenicidade também diferentes, que podem ser identificados. Esta técnica de realce 

de contraste (TRC) permite uma avaliação mais específica de cada fascículo de um 

ligamento
6
. 

Denoix, Bertoni 
6
 estabeleceram algumas posições de angulação (A, B, C, D, e 

E) da probe, onde as imagens obtidas têm características próprias (Figura 12). Em um 

corte transversal perpendicular à parede do casco (posição A), o LC da AID passa sobre 
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a fossa colateral da FM. A imagem transversal nessa posição é oval e ecogênica e o LC 

está ligado dorsalmente ao tendão extensor digital, através de tecido conjuntivo frouxo, 

visualizado de forma ecogênica; palmarmente, está em continuidade com a cartilagem 

ungular, hipoecogênica. Superficialmente, é coberto com tecido conjuntivo, onde 

estão localizados os vasos coronários. 

 

 

 

Quando se aumenta a pressão sobre o transdutor, ocorre o colapso dos vasos 

coronais e o limite superficial do LC torna-se menos evidente. Ao se deslocar 

proximalmente o transdutor, o ligamento se torna mais fino até desaparecer. A fossa 

Figura 13: Corte longitudinal com diferentes orientações 

da probe, secções (A–E) do LC da AID. 

Adaptado de Denoix
7
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abaxial da FM (posição A) representa um ponto de referência confiável para examinar 

todos os LC da AID diferentes do mesmo cavalo no mesmo nível
6
 (Figura 14) 

 

 

 

Em uma seção transversal ligeiramente oblíqua (feixe de inclinação de 10-15° 

distalmente em comparação ao corte transversal, posição B) o ligamento mostra três 

partes com ecogenicidade diferentes, usando a TRC: uma parte dorsoabaxial ecogênica, 

uma intermediária hipoecogênica e outra parte ecogênica palmaroaxial. Essas camadas 

correspondem a diferentes fascículos do LC com orientação específica das fibras. Em 

corte mais oblíquo (posição C), as camadas intermédias do ligamento se tornam 

hipoecogênicas, pois nesse ponto todas as interfaces das fibras estão oblíquas em 

relação à orientação do feixe. A parte óssea que aparece na porção mais profunda da 

imagem corresponde ao aspecto mais distal da fossa colateral da FM. Com a sonda 

colocada em direção proximocolateral-distosagital (posição D), a margem articular e a 

cartilagem do côndilo da FM distal podem ser visualizados com uma linha ecogênica 

suave. O LC é homogêneo, porém hipoecogênico. Com o transdutor posicionado mais 

Figura 14: Imagem ultrassonográfica do LC da AID. 1: falange média 

(fossa colateral); 2: LC da AID; 3: cartilagem ungular; 4: vasos 

coronais (artéria e veia); 5: coxim coronal; 6: cório períoplo e 

períoplo. 

Adaptado de Denoix
7
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oblíquo (posição E) o feixe passa a superfície da FM e chega a fossa colateral da FD. 

Entretanto, essas imagens não são obtidas em todos os cavalos e é ainda mais difícil em 

cavalos com os cascos contraídos e retos. A orientação do feixe de ultrassom é um 

ponto crítico para se obter uma análise confiável e comparativa das estruturas 

anatômicas. Os ligamentos são muito sensíveis à essa angulação e terão imagens 

ecogênicas somente se as interfaces da fibra ligamentar estiverem perpendiculares ao 

feixe de ultrassom, e alguma assimetria aparente pode ser criada por uma má orientação 

do transdutor
6
. 

Os LC da AID podem apresentar as algumas alterações, como a 

hipoecogenicidade (HO) do ligamento, que geralmente indica a presença de líquido 

devido ao edema inflamatório, o que pode ser observado em alterações agudas e 

subagudas. Alterações antigas ou crônicas podem se apresentar com um padrão 

heterogêneo de ecogenicidade, ou heterogeneidade da imagem do ligamento (HT). 

Alterações focais, representadas por áreas localizadas de hiperecogenicidade do 

ligamento (HR), também indicam a ocorrência de processos crônicos, que formam 

fibrose no corpo e peri ligamento. Já o colapso de vasos coronais (CV) e a 

irregularidade de bordos do LC (IB) também foram avaliadas nas imagens e são 

indicativos de alterações que geralmente cursam paralelamente com aumento de volume 

do LC ou fibrose em volta do mesmo, respectivamente 
5, 6, 40

. 

Deve-se tomar cuidado para não se incluir o tecido subcutâneo que recobre os 

ligamentos para medir a área transversal do LC. Em muitos casos duvidosos a 

comparação do mesmo ligamento, no membro contralateral, faz-se necessária. Para 

melhorar o contato entre a pele e o transdutor deve-se usar uma almofada de silicone em 

volta do transdutor (stand-off), na maioria dos casos. No entanto, às vezes é útil remover 

a almofada, em cavalos com edema ou espessamento crônico do tecido subcutâneo
42

, 

pois o aumento de volume faz a função da almofada, de acoplar o transdutor à superfície 

examinada. 

 

4.2. Radiografia 

 

Os animais acometidos com desmopatia colateral da AID geralmente 

apresentam pouca ou nenhuma alteração radiográfica
3
, portanto esse método tem um 
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valor complementar no diagnóstico. A presença de osteófitos, enteseófitos, ou osteólise 

na fossa colateral da FM (origem do LC) ou fossa colateral da FD (inserção do LC) leva 

à suspeita de desmite e são alterações que podem ser diagnosticadas com o uso da 

radiografia 
39, 40, 43

. Em um estudo, no qual a desmite do LC foi diagnosticada por meio 

de ressonância magnética, apenas 2 dos 18 cavalos tinham lesões radiograficamente 

detectáveis 
40

. Em outro estudo, no entanto, em que o diagnóstico foi baseado em 

achados radiológicos e ultrassonográficos, 11 de 22 cavalos tinham lesões 

radiográficas
39

.  

 

4.3. Ressonância magnética  

 

O uso da ressonância magnética permite dividir a imagem em várias fatias 

feitas na região anatômica de interesse
44

. Esse método permite o diagnóstico de uma 

variedade de lesões que envolvem diferentes estruturas dentro do casco, que não podem 

ser diagnosticadas por outros meios 
4
. No Brasil, ainda estamos limitados pelo alto custo 

do exame e escassez de centros especializados com o equipamento adequado. 

Mesmo em animais que foram submetidos ao exame de ressonância magnética, 

a ultrassonografia pode ser complementar a esse exame, como ferramenta de triagem, 

ou como orientação para sequências e planos de corte no exame cuidadoso dos LCs 
6
. 

Além disso, como os LCs da AID são suscetíveis ao artefato chamado de ângulo mágico 

45-48
, que pode mimetizar uma lesão, a ultrassonografia pode ajudar a avaliar a 

importância dos achados do exame de ressonância magnética 
6
. 

5. Considerações finais 

 

Apenas a origem e a porção proximal de cada ligamento são visíveis ao exame 

ultrassonográfico, pois a porção distal do LC está localizada dentro da cápsula do 

casco
31

. A qualidade de imagem é altamente variável entre indivíduos, e pode não se 

obter as imagens esperadas, mesmo em cavalos normais. O casco, por ser uma estrutura 

queratinizada, representa a principal limitação para o uso da ultrassonografia na 

avaliação do LC, pois restringe a janela acústica disponível para o exame do ligamento 

apenas ao perioplo e banda coronária
7
. Além disso, mesmo nos exames de ressonância 

magnética existem dificuldades, devido ao posicionamento e angulação dos LCs da 
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AID, que deixam essas estruturas suscetíveis ao artefato chamado de ângulo mágico 
45-

48
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RESUMO 

Foram utilizados trinta equinos, da raça quarto de milha, com idades entre dois 

e 23 anos (7 ± 3,30), de ambos os sexos, média de peso de 442,9 ± 40,2, escore corporal 

3/5 e sem claudicação para avaliação ultrassonográfica dos ligamentos colaterais da 

articulação inter falangeana distal nos membros torácicos. Todos os animais praticavam 

provas de laço de bezerro (13) ou três tambores (17) e foram divididos em três grupos 

(Grupos A, B e C), de acordo com a idade. Foram avaliados seis parâmetros: área do 

ligamento (AL), hipoecogenicidade (HO), colapso dos vasos coronais (CV), 

heterogeneidade (HT), hiperecogenicidade (HR) e irregularidade de bordas do 

ligamento (IB).  O ligamento apresentou, em média, 7,0 ± 0,9 mm de espessura, 11,7 ± 

1,4 mm de largura, área transversal de 0,77 ± 0,17 cm², e apareceu como uma estrutura 

oval e ecogênica. Dezesseis por cento dos LCs apresentaram pelo menos uma das 

alterações relacionadas. Quando comparados os LCs medial e lateral, o LCM 

apresentou alterações com maior frequência (17%) que o LCL (14%). Na imagem 

transversal, os achados mais comuns incluíram mudanças na ecogenicidade das fibras e 

espessamento do LC, medido pela AL, parâmetro que se mostrou alterado em 17% dos 
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LC examinados. Quando foram considerados os LCLs e LCMs separadamente, a 

frequência de alterações foi de 13% e 20%, respectivamente. O LCM, quando analisado 

em grupos de diferentes idades, também foi o mais acometido pelo aumento da AL; no 

grupo B, a frequência do aumento de área se mostrou aumentada significativamente 

(25%). Animais dos grupos B e C demonstraram uma tendência de aumento da 

frequência da HR (28 e 31%, respectivamente). A HT de fibras foi observada com uma 

frequência significativamente maior no grupo C. A HO apareceu em apenas 20% dos 

LCs examinados. A IB apareceu em 38% dos animais do grupo C, enquanto o CV foi 

observado em poucos animais. 

Palavras-chave: cavalo, ligamento colateral, ultrassonografia, articulação inter 

falangeana distal, quarto de milha. 

 

ABSTRACT 

Thirty Quarter horses, aged between two and 23 years (7 ± 3.30), of both 

genders, average weight of 442.9 ± 40.2, body score 3/5, with no lameness, were used 

for ultra-sonographic evaluation of the forelimbs collateral ligaments (CL) of the distal 

interphalangeal joint. All animals were calf roping (13) or barrel race (17) horses, 

divided into three groups (A, B and C) based on the age. Six parameters were evaluated: 

ligament area (LA), hypoechogenicity (HO), collapse of coronal vessels (CV), 

heterogeneity (HT), hyperechogenicity (HR) and irregularity of ligament margins (IM). 

In average, the ligament was 7.0 ± 0.9 mm thick, 11.7 ± 1.4 mm wide and had 0.77 ± 

0.17 cm² of cross-sectional area, and appeared as an oval and echogenic structure. 

Sixteen percent of CLs had at least one of the above related changes. When comparing 

medial and lateral CLs, the medial CL showed changes more often (17%) than the 

lateral CL (14%). The most common findings included changes in echogenicity of the 

fibers and thickening of the CL, measured by LA; this parameter was abnormal in 17% 

of examined CL. Considering lateral and medial CLs separately, this rate was 13% and 

20%, respectively. When the medial CL was compared in different groups, it was also 

more affected by increasing LA. In group B, the rate of increased LA was significantly 

higher (25%). Animals from groups B and C showed an upward trend in the frequency 

of HR (28 and 31%, respectively). Ligament fibers HT was significantly more frequent 
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in group C. HO was observed in only 20% of the examined CLs. IM appeared in 38% 

animals of group C, while  CV was only observed in a few horses. 

Keywords: horse, collateral ligament, ultrasonography, interphalangeal joint, quarter 

horse. 

 

Introdução 

As injúrias musculoesqueléticas constituem a principal causa de perdas 

econômicas na equideocultura (Bailey et al., 1999). A maior parte das injúrias acomete 

os membros torácicos, em regiões distais à articulação cárpica (Baxter et al., 2011).  

Na extremidade distal do dígito, encontra-se o casco, uma estrutura 

especializada, projetada para resistir ao desgaste, suportar o peso do animal e absorver o 

impacto (Parks, 2003). Parcialmente recoberta pelo casco está a articulação inter 

falangeana distal (AID), formada pela segunda (FM) e terceira (FD) falanges, e pelo 

osso navicular. É uma das articulações mais predispostas à injúrias, devido ao contato 

do casco com o solo e à orientação do seu movimento (Denoix, 1999). Essa articulação 

pode ser considerada um gínglimo ou uma articulação selar, onde as superfícies são 

reciprocamente côncavo-convexa. Cada um dos ossos que compõem essa articulação 

articula-se com os outros dois (Parks, 2003). Seus movimentos são preferencialmente de 

flexão e extensão, porém são possíveis os movimentos de lateralização (König et al., 

2002). A AID apresenta três planos de movimentação, o sagital, que resulta em 

movimentos de flexão e extensão, o frontal que propicia movimentos lateromediais e o 

plano transversal, que induz à rotação e ao deslizamento. As principais estruturas que 

limitam o movimento colateral e a rotação dessa articulação são os ligamentos colaterais 

da articulação inter falangeana distal (LC) (Denoix, 1999; Johnston e Back, 2006). 

Os LCs são estruturas curtas e fortes, localizadas simetricamente sobre os 

aspectos dorsolateral e dorsomedial da AID (Getty, 1986). Se originam nas fossas 

colaterais da FM e se inserem em depressões, nos aspectos dorsomedial e dorsolateral 

da FD, às margens da AID, na fossa colateral da FD (Denoix, 2000; Denoix, Bertoni, et 

al., 2011). São unidos à cápsula articular e se irradiam na cartilagem e no ligamento da 

cartilagem colateral da FD (König et al., 2002).  Além disso, são orientados 

obliquamente em relação ao eixo distopalmar das falanges (Denoix, Bertoni, et al., 

2011). Tal como acontece com muitos ligamentos colaterais, os LCs são formados por 
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vários fascículos, que apresentam fibras em diferentes angulações em relação à 

articulação (Denoix, 2000; Denoix, Bertoni, et al., 2011). 

As lesões dos LCs representam uma causa importante de claudicação em 

equinos. Denoix, Dupays, et al. (2011) relataram que 8,3% dos animais atendidos com 

claudicação originada na extremidade distal dos membros locomotores apresentavam 

lesão dos LCs. As lesões desse ligamento podem acometer qualquer um do membros no 

cavalo, porém a frequência é bem maior  nos  membros torácicos, de modo uni ou 

bilateral. Ambos os LCs, medial ou lateral, podem ser afetados, simultaneamente, mas a 

desmite do LC medial tem sido relatada com maior frequência (Macdonald et al., 2006; 

Dyson et al., 2008; Denoix, Dupays, et al., 2011). 

As imagens ultrassonográficas para diagnóstico de lesões do LC da AID 

podem ser obtidas com transdutor linear de 7,5-10 MHz para avaliar a porção proximal 

do ligamento, ou probes convexas ou micro convexas de 6 -7,5 MHz para exame da 

porção mais distal. Para a obtenção de imagens longitudinais e transversais, o transdutor 

deve ser posicionado na região dorso-colateral da banda coronária (Sage e Turner, 2002; 

Denoix, Bertoni, et al., 2011).  

O casco representa a principal limitação para o uso da ultrassonografia, na 

avaliação do LC, pois restringe a janela acústica disponível para o exame do ligamento 

apenas ao perioplo e banda coronária (Evrard et al., 2012), limitando a visibilidade  

apenas à porção proximal deste. A qualidade de imagem é altamente variável entre 

indivíduos e pode não se obter as imagens esperadas, mesmo em cavalos que não 

apresentam alterações. O LC medial parece estar localizado mais distalmente, dentro do 

casco, em comparação com o lateral, no mesmo membro. Devido às diferentes posições 

de angulação da probe, os fascículos diferentes do ligamento mostram níveis de 

ecogenicidade também diferentes, que podem ser ressaltados ao se utilizar a técnica de 

realce de contraste. Essa técnica permite uma avaliação mais específica de cada 

fascículo de um ligamento (Denoix, Bertoni, et al., 2011). 

Para a avaliação mais específica de cada parte do LC, Denoix, Bertoni, et al. 

(2011) estabeleceram diferentes angulações da probe (A, B, C, D, e E), onde as imagens 

obtidas têm características próprias. Em um corte transversal, perpendicular à parede do 

casco (posição A), a imagem transversal do LC da AID é oval e ecogênica, dentro da 

fossa colateral da FM. A posição A representa um ponto de referência confiável para 
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examinar e comparar todos os LC da AID diferentes do mesmo cavalo, no mesmo nível 

(Denoix, Bertoni, et al., 2011). As alterações, que podem caracterizar lesões, aparecem 

como aumento de volume do ligamento, com áreas hipoecóicas focais, ou uma 

ecogenicidade heterogênea, com um padrão de fibras longitudinais irregulares (Turner e 

Sage, 2002; Dyson et al., 2004).  

Os animais acometidos com desmopatia colateral da AID geralmente 

apresentam pouca ou nenhuma alteração radiográfica (Baxter et al., 2011); portanto esse 

método tem um valor complementar no diagnóstico. Embora a ressonância magnética 

seja um meio de diagnóstico emergente, pode gerar artefatos importantes, que 

mimetizam lesões, além ser um recurso menos acessível e de maior custo (Dyson et al., 

2003; Werpy et al., 2010; Powell, 2015). Mesmo em caso de animais submetidos ao 

exame de ressonância magnética, a ultrassonografia pode ser complementar, servir de 

ferramenta de triagem, ou como orientação para sequências e planos de corte no exame 

dos LCs (Denoix, Bertoni, et al., 2011).  

Esse trabalho objetivou avaliar o ligamento colateral da articulação inter 

falangeana distal dos membros torácicos em equinos Quarto de Milha sem claudicação, 

empregando o exame ultrassonográfico.  

 

Material e métodos 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA-

PRPI-UFG, sob Protocolo nº. 004/14. Os cavalos utilizados neste estudo foram 

avaliados em propriedades rurais ou centros de treinamento, nos municípios de Goiânia 

e Nerópolis, no Estado de Goiás. Foram utilizados trinta equinos puros, da raça Quarto 

de Milha, com idades entre três e 23 anos (7 ± 3,30), de ambos os sexos (11 fêmeas e 19 

machos), média de peso de 442,9 ± 40,2 e escore corporal 3/5. Como critério de 

inclusão no estudo, todos os animais deveriam praticar provas de laço de bezerro (13) 

ou três tambores (17) e realizar trabalho intenso em competições e treinamentos durante 

cinco ou mais dias da semana e por pelo menos um ano, ao longo de suas vidas. Além 

disso, os animais não deveriam apresentar queixa de queda de performance ou 

claudicação. 

Os animais foram divididos em três grupos, de diferentes idades (A, B e C). No 

grupo A foram alocados equinos entre três e quatro anos. Os cavalos entre cinco e dez 
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anos foram distribuídos no grupo B e no grupo C foram contemplados os equinos com 

idade acima de dez anos. Primeiramente, todos os cavalos passaram por inspeção visual, 

palpação da porção distal dos membros torácicos e exame clínico, geral e especifico, 

para assegurar a ausência de alterações e sinais de claudicação. Na sequência, para a 

avaliação ultrassonográfica, todos os equinos receberam sedação, leve ou moderada, por 

via endovenosa, com cloridrato de detomidina (Eqdomin
®
, cloridrato de detomidina, 

Ouro Fino, Brasil), na dose de 0,005 a 0,015 mg/kg, para promover segurança para o 

avaliador e para o animal durante o exame (Whitcomb, 2009). 

Para o exame, utilizou-se um aparelho de ultrassonografia portátil (General 

Electric LOGIQ e Ultrasound), com transdutor linear multifrequencial (5 a 13 MHz), 

ajustado em 10 MHz.  Um único avaliador realizou todos os exames. Previamente 

realizou-se tricotomia, três centímetros acima da banda coronária, com máquina de tosa, 

lâmina #40. Uma almofada de silicone (stand-off) foi acoplada ao transdutor e foi 

aplicado gel condutor. A técnica ultrassonográfica utilizada foi a descrita por Denoix, 

Bertoni, et al. (2011). Foram avaliados os ligamentos colaterais (LCs), medial e lateral, 

da articulação inter falangeana distal (AID), dos membros torácicos dos trinta equinos. 

Em imagens transversais, o transdutor foi posicionado sobre o cório e o perioplo, com 

angulação da probe correspondente à posição A, pois essa posição, onde o LC é 

localizado dentro da fossa colateral da FM, representa um ponto de referência confiável 

para examinar todos os LC da AID diferentes do mesmo cavalo, no mesmo nível 

(Denoix, Bertoni, et al., 2011). As imagens longitudinais foram utilizadas apenas para 

confirmar alterações observadas nas imagens transversais. Devido ao baixo grau das 

alterações encontradas, não foi utilizado nenhum escore para classificação. 

Para a interpretação e realização das medidas das imagens ultrassonográficas 

foi utilizado o visualizador de imagens médicas, com função PACS (picture archiving 

and communication system) Onis 2.5.1.6 Free Edition (2009-2013 Digital Co. LTD) 

para sistema operacional Windows 10. Foram obtidas medidas de diâmetro do 

ligamento, além de sua área (AL). Cinco outros parâmetros foram avaliados 

subjetivamente, de acordo com a presença ou não de cada um deles, incluindo 

hipoecogenicidade (HO), colapso dos vasos coronais (CV), heterogeneidade (HT), 

hiperecogenicidade (HR) e irregularidade de bordas do ligamento (IB). 
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As variáveis foram analisadas, segundo estatística descritiva e foi empregada 

distribuição de frequência (%). Em seguida, foi aplicada Análise de variância 

(ANOVA) seguida de teste de Tukey, com nível de significância de 5%, para 

comparação da frequência de alterações do membro esquerdo X direito, lateral X 

medial, laço de bezerro X três tambores e  entre os grupos, no software R (version 3.2.1 

(18/06/2015, Copyright © 1999–2015 R Core Team). Para comparação entre médias 

(±DP) das espessuras, larguras e áreas transversais de ligamentos colaterais medias e 

laterais da articulação inter falangeana distal foi utilizado teste de t para as amostras 

independentes. 

 

Resultados e discussão 

Apesar de o exame ultrassonográfico do LC da AID ter sido descrito 

anteriormente (Turner e Sage, 2002; Dyson e Murray, 2004; Dyson et al., 2004; 

Schramme e Martinelli, 2008; Trope e Whitton, 2009; Whitcomb, 2009; Denoix, 

Bertoni, et al., 2011; Evrard et al., 2012), os estudos não analisaram esse ligamento em 

cavalos Quarto de Milha, sem claudicação, ou outros sinais clínicos relacionados às 

lesões dessa estrutura anatômica. Ainda assim, foi necessário um estudo criterioso da 

anatomia topográfica e ultrassonográfica do referido ligamento, para minimizar a 

possibilidade de se confundir alterações com características e particularidades de cada 

indivíduo (Denoix, Bertoni, et al., 2011).  

Quando alterações compatíveis com lesões agudas foram encontradas e se 

repetiram no mesmo ligamento do membro contralateral, foram consideradas variações 

individuais. Portanto, comparar os LCs com o seu par contralateral, conforme descrito 

por Denoix, Bertoni, et al. (2011), foi decisivo para se estabelecer quais alterações se 

tratavam de variações individuais e quais eram realmente consideradas como alterações. 

Um exemplo foi o que ocorreu com o animal de número 12, grupo A, que apresentou 

áreas hipoecogênicas nos LCs laterais (LCLs) (Figura 1, A e B). Porém, essas variações 

foram evidenciadas em ambos LCLs e distribuídas de forma padronizada, sem, contudo, 

estarem acompanhadas de outras alterações (Denoix, Dupays, et al., 2011), como edema 

e irregularidade de borda, que as caracterizassem como lesões.  
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O LC apresentou, em média, 7,0 ± 0,9 mm de espessura, 11,7 ± 1,4 mm de 

largura e área transversal de 0,77 ± 0,17 cm². Esses valores estão dentro do intervalo 

estabelecido por Denoix, Bertoni, et al. (2011). Foram necessários exames repetidos 

para precisar a medida de área transversal do ligamento, visto que a presença de 

estruturas peri ligamentares podem ser incorporadas equivocadamente à medida de área. 

Esse ligamento foi identificado na posição A da probe, dentro da fossa colateral de FM, 

em sua porção proximal, e apareceu como uma estrutura oval e ecogênica (Figura 2 A). 

Essa posição foi considerada aquela onde o ligamento apresentou menores variações e 

obteve-se melhor qualidade da imagem, o que permitiu examinar e comparar todos os 

LC da AID, no mesmo cavalo, ao mesmo nível, conforme já descrito (Denoix, Bertoni, 

et al., 2011). Na comparação entre médias (±DP) das espessuras, larguras e áreas 

transversais dos LCs da AID não foi encontrada nenhuma relação significativa entre os 

ligamentos lateral e medial, ou do membro direito e esquerdo.  

Para se comparar com precisão as imagens obtidas de diferentes LCs, o 

posicionamento da probe, de forma e orientação semelhantes, foi obrigatório. A região 

onde a fossa colateral da FM apresentava-se côncava e alinhada ao meio da imagem, foi 

o ponto de referência para se obter imagens adequadas para a comparação (Denoix, 

Bertoni, et al., 2011). Evrard et al. (2012) observaram que, em média, apenas 57% do 

LC da AID pode ser avaliado pela ultrassonografia, mesmo quando se alterna as 

posições da probe, em busca da porção mais distal do LC. Portanto, como nesse estudo 

uma porção menor do ligamento foi explorada ultrassonograficamente; infere-se, 

portanto, que possíveis alterações distais não tenham sido identificadas. 

Figura 1: Imagens transversais dos LCLs da AID do animal 12. As áreas hipoecogênicas focais 

na periferia de cada ligamento (setas). A: LCLE: Ligamento colateral lateral do MTE; 

B: LCLD: Ligamento colateral lateral do MTD.  
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Ligeiras variações na forma do LC foram detectadas. O ligamento se mostrou 

mais arredondado ou mais achatado, de acordo com o indivíduo. O LC lateral (LCL) foi 

mais completamente visualizado, em relação ao LC medial (LCM). Como a parede do 

casco medial é maior, na maior parte das vezes, isso reduz o acesso ao LCM (Denoix, 

Bertoni, et al., 2011). Alguns autores (Denoix, Bertoni, et al., 2011; Evrard et al., 2012) 

relataram que o LCM é mais distal que o lateral e, portanto, mais difícil de ser 

examinado. No presente estudo, as imagens obtidas dos LCM apresentaram qualidade 

inferior às imagens dos LCL, conforme já relatado por Dyson e Murray (2004). O 

avaliador considerou mais fácil obter a imagem do LC em cascos de formato expandido 

(73%) do que em cascos contraídos, com muralha alta e vertical (27%), conforme 

observado por Denoix, Bertoni, et al. (2011). As características individuais relacionadas 

ao formato da cápsula do casco prejudicaram a qualidade da imagem, em alguns casos, 

como já descrito por diversos autores (Turner e Sage, 2002; Dyson e Murray, 2004; 

Denoix, Bertoni, et al., 2011; Evrard et al., 2012).   

Nenhum dos animais avaliados apresentou alterações que compreendessem mais 

do que dois terços do LC. Uma correlação entre o grau de claudicação e a gravidade da 

lesão já foi descrita na literatura, em cavalos que apresentaram desmopatia recente 

(Denoix, Dupays, et al., 2011). Portando, devido ao fato do estudo se limitar a animais 

sem claudicação, esse achado se justifica. Dezesseis por cento dos LCs apresentaram 

pelo menos uma das alterações ultrassonográficas relacionadas. Quando comparados os 

LCs medial e lateral, o LCM apresentou alterações, de forma geral, com maior 

frequência (17%) que o LCL (14%). Portanto, o LCM apresentou uma tendência a 

Figura 2: Imagens ultrassonográficas transversal (A) e longitudinal (B) do LCL da AID do 

animal 1. 1: segunda falange (fossa colateral); 2: ligamento colateral da articulação 

inter falangeana distal; 3: cartilagem ungular; 4: vasos coronais; 5: almofada 

coronal; 6: pele; 7: parede do casco; 8: cório períoplo e perióplo. 
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apresentar alterações com maior frequência e gravidade, o que corrobora com os 

achados de outros autores (Dyson e Murray, 2004; Dyson et al., 2008; Schramme e 

Martinelli, 2008; Whitcomb, 2009; Denoix, Dupays, et al., 2011; Evrard et al., 2012). A 

frequência de alterações foi estatisticamente maior nos grupos B e C, conforme descrito 

na Tabela 1. Todos os achados observados em imagens transversais também, também 

foram identificados na imagem longitudinal para confirmar a presença dos mesmos. 

Na imagem transversal, os achados mais comuns incluíram mudanças na 

ecogenicidade das fibras e espessamento do LC, que pode ser medido pela área do 

ligamento (AL). A área foi considerada alterada quando o ligamento apresentou um 

aumento de, pelo menos 20% da medida do seu contralateral. Esse parâmetro se 

mostrou alterado em 17% dos LC examinados. 

 

 

Quando foram considerados os LCLs e LCMs separadamente, essa frequência 

foi de 13% e 20%, respectivamente. O LCM, quando analisado em grupos de diferentes 

idades, também foi o mais acometido pelo aumento da AL. No grupo B, a frequência do 

aumento de AL se mostrou maior significativamente (25%) do que nos outros grupos. 

Isso pode ser atribuído ao fato desses animais estarem em uma idade com maior 

atividade esportiva, enquanto os outros grupos compreendem animais em início de 

Variáveis Grupo A Grupo B Grupo C 

AL 5%
b
 23%

a
 19%

ab
 

HO 13% 23% 25% 

CV 3% 2% 0% 

HT 3%
b
 16%

b
 50%

a
 

HR 13% 28% 31% 

IB 5%
b
 17%

ab
 38%

a
 

Total 7%
b
 18%

a
 27%

a
 

Tabela 1: Frequência de alterações ultrassonográficas do LC de acordo com grupos 

por idade. 

Alteração de área do ligamento (AL), hipoecogenicidade (HO), heterogenicidade (HT), 

hiperecogenidade (HR), colapso de casos coronais (CV), irregularidade de borda do LC (IB) 

e todas as alterações somadas (Total). Medidas seguidas de letras diferentes na linha 

diferem entre si no teste de Tukey (P<0,05). Grupo A: entre três e quatro anos; Grupo B 

entre cinco e dez anos; Grupo C: acima de dez anos. 



11 

 

treinamento (grupo A), ou que já não participam de atividades intensas e frequentes 

como quando mais jovens (grupo C). Nos animais do grupo C, o aumento de AL pode 

estar relacionado à presença de tecido cicatricial proveniente de alterações crônicas, já 

que se tratam de animais que foram expostos repetidamente e por períodos mais longos, 

aos riscos de ocorrência de pouso irregular do casco no chão (Denoix, 1999; Denoix, 

Bertoni, et al., 2011). Além disso, os animais dos grupos B e C demonstraram uma 

tendência de aumento da frequência da hiperecogenidade (HR) (28 e 31%, 

respectivamente), que, apesar de não ser significativa estatisticamente, deve ser 

mencionada. 

A HT de fibras foi observada com uma frequência significativamente maior no 

grupo C, o que reforça o fato de que esses ligamentos apresentam mais alterações de 

origem crônica que aguda. Mesmo diante desses achados, em apenas 55% dos casos, 

onde houve presença de HO ou HR, ocorreu aumento concomitante de AL. Portanto a 

presença de HO ou HR nem sempre está relacionada ao aumento da AL, conforme já foi 

descrito (Denoix, Dupays, et al., 2011). A HO apareceu em apenas 20% dos LCs 

examinados e não houve diferença significativa entre grupos. No presente estudo não 

foram avaliados animais com claudicação e sabe-se que a HO está relacionada a casos 

de lesões agudas, e que, na maior parte das vezes, provocam claudicação (Turner e 

Sage, 2002), à exceção dos casos de variações individuais, como descrito anteriormente 

no animal 12. 

A IB apareceu em 38% dos animais do grupo C, frequência significativamente 

maior do que a observada nos outros grupos, o que reforça a possibilidade de alterações 

de origem crônica em animais mais velhos. O CV foi observado em poucos animais, 

representando uma baixa ocorrência dessa alteração. Pondera-se que a técnica 

ultrassonográfica utilizada, mesmo favorecendo a qualidade da imagem do LC, pode ter 

sido prejudicada devido a possíveis variações na pressão aplicada sobre o transdutor no 

membro dos animais. Nessas circunstâncias, é possível que, em alguns animais, tenha 

ocorrido um colapso de vasos induzido por pressão aplicada pelo avaliador, o que pode 

significar que a ocorrência real de CV seja ainda menor que a encontrada no estudo. Os 

achados estão resumidos em gráficos na figura 3, (A, B e C). 

A imagem ultrassonográfica do LC apresentou diversas particularidades. A 

orientação das fibras, posição dentro do casco e divisão em fascículos (Denoix, 2000; 
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Dyson e Murray, 2004; Dyson et al., 2008; Denoix, Bertoni, et al., 2011; Denoix, 

Dupays, et al., 2011; Evrard et al., 2012), são fatores que podem confundir o avaliador e 

levá-lo à ideia de falsos diagnósticos. Durante a avaliação do ligamento, foi importante 

usar diferentes angulações da probe (técnica de realce de contraste), para evidenciar a 

anisotropia do LC e diferenciar quais alterações são características de lesão e quais 

fazem parte da anatomia dessa estrutura (Denoix, Bertoni, et al., 2011). Comparar os 

ligamentos entre os membros contralaterais foi essencial na identificação do que seria 

considerado alteração e o que se tratava de uma característica individual, pois esses 

tinham maior similaridade morfológica (Denoix, Dupays, et al., 2011). 

No exame ultrassonográfico, foco desse trabalho, o transdutor linear mostrou-

se adequado para a obtenção da imagem do ligamento e da articulação interfalangeana 

distal. O uso do stand off, acoplado ao transdutor, minimizou a dificuldade encontrada 

em decorrência da superfície de contato limitada, provocada pela anatomia da quartela e 

casco, melhorando consideravelmente a formação e qualidade da imagem 

ultrassonográfica. 

Esse trabalho objetiva avaliar o ligamento colateral da articulação inter 

falangeana distal do membro torácico em equinos Quarto de Milha, com o emprego do 

exame ultrassonográfico. Foi possível observar que animais com idade mais avançada 

apresentam alterações, que podem indicar que o LC passa, muitas vezes, por sobrecarga 

e formação de lesão em situações isoladas e, provavelmente, não há um desgaste 

constante. Esse achado corrobora com a literatura, que atribui as lesões de LC da AID 

aos eventos isolados de posicionamento assimétrico do casco, durante a fase de pouso 

do passo do cavalo. 

A frequência de alterações do LC nos cavalos quarto de milha se mostrou 

considerável no presente trabalho, mesmo em animais sem claudicação. Durante a 

realização do estudo, nenhum dos animais apresentava queda de performance, ou 

claudicação, que poderia indicar que existe algum nível de dor devido às alterações 

encontradas. Entretanto, considerando que o LC da AID é um potencial alvo de lesões, 

as alterações dessa estrutura encontradas nesse estudo, podem estar relacionadas à 

predisposição desses animais a lesões futuras, ou ainda, às situações envolvendo 

claudicação que porventura tenham ocorrido no passado, como resultado de lesões 

antigas.  
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Conclusões  

Esse trabalho objetivou avaliar o ligamento colateral da articulação inter 

falangeana distal do membro torácico em equinos Quarto de Milha, empregando o 

exame ultrassonográfico. No presente estudo, foi possível observar que animais com 

idade mais avançada apresentaram alterações, que podem indicar que o LC passa, 

muitas vezes, por sobrecarga e formação de lesão em situações isoladas, e 

provavelmente não há um desgaste constante. Esse achado corrobora com a literatura, 

que atribui as lesões de LC da AID aos eventos isolados de posicionamento assimétrico 

do casco, durante a fase de pouso do passo do cavalo. 

A frequência de alterações do LC nos cavalos quarto de milha se mostrou 

considerável no presente trabalho, mesmo em animais sem claudicação. Durante a 

realização do estudo, nenhum dos animais apresentava queda de performance, o que 

poderia indicar que existe algum nível de dor devido à essas alterações encontradas. 

Entretanto, considerando que o LC da AID é um potencial alvo de lesões, as alterações 
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0% 

20% 

40% 

Porcentagem 

A- Alterações gerais 

AL HO CV HT HR IB 

5% 
13% 

3% 3% 
13% 

5% 

23% 23% 

2% 

16% 

28% 
17% 19% 

25% 

0% 

50% 

31% 
38% 

-10% 

10% 

30% 

50% 

AL HO CV HT HR IB 
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Figura 3: Gráficos com frequência alterações encontradas. A: Frequência alterações dos LCs; B: 

Frequência de alterações dos LCs, de acordo com o ligamento acometido; C: 

Frequência de alterações dos LCs, de acordo com o grupo; Alteração de área do 

ligamento (AL), hipoecogenicidade (HO), heterogenicidade (HT), hiperecogenidade 

(HR), colapso de casos coronais (CV), irregularidade de borda do LC (IB) e todas as 

alterações somadas (Total). Grupo A: entre três e quatro anos; Grupo B entre cinco e 

dez anos; Grupo C: acima de dez anos. 
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dessa estrutura, encontradas nesse estudo, podem estar relacionadas à predisposição 

desses animais a lesões futuras, ou ainda, às situações envolvendo claudicação que 

porventura tenham ocorrido no passado, como resultado de lesões antigas.  
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CAPÍTULO 3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os meios de diagnóstico por imagem se tornam cada dia mais acessíveis e 

portáteis ao médico veterinário. A ultrassonografia se beneficiou das novas tecnologias. 

No passado, o exame dos LCs foi considerado impossível devido à sua posição dentro 

da cápsula do casco. Hoje existem transdutores com maior potência, novas tecnologias 

de software, baterias mais duráveis e telas mais finas, com resolução de imagem 

superior às de outrora, que possibilitam essa investigação. 

A frequência de alterações dos LCs nos cavalos quarto de milha se mostrou 

considerável no presente trabalho. Durante a realização do estudo, nenhum dos animais 

apresentava queda de performance ou demonstrava sinais de claudicação ao exame 

clínico. Entretanto, considerando que o LC da AID é um potencial alvo de lesões, as 

alterações dessa estrutura encontradas nesse estudo, podem estar relacionadas à 

predisposição desses animais a lesões futuras, ou ainda, às situações envolvendo 

claudicação que porventura tenham ocorrido no passado, como resultado de lesões 

antigas.  

Outros meios de diagnóstico por imagem, como a radiografia e a ressonância 

magnética, poderão auxiliar na determinação da importância dos achados do presente 

estudo, como método de comparação em conjunto com a ultrassonografia. Estudos que 

avaliem o LC com outras probes e com o membro do cavalo em outras posições, além 

de pesquisas com animais com sinais clínicos relacionados ao ligamento, serão 

necessários na busca de possíveis novas formas de uso da ultrassonografia no 

diagnóstico de alterações dessa estrutura anatômica.  

Para que se estabeleçam tratamentos mais eficazes e prognósticos melhores das 

claudicações é preciso produzir diagnósticos fidedignos. Conhecer a anatomia 

ultrassonográfica, biomecânica, variações intrínsecas e possíveis alterações do LC, 

poderá viabilizar a determinação de diagnósticos mais precisos em casos de 

claudicações relacionadas a esse ligamento.  Com isso, será possível reduzir custos, 

tempo e melhorar o bem-estar animal, já que o número de exames complementares 

necessários também será menor e os tratamentos serão mais específicos e eficazes. 



 

 

Anexos 

 

Tabela 1 – Comparação entre médias (±DP) das espessuras, larguras e áreas transversais de ligamentos colaterais dos membros torácicos 

esquerdos e direitos, da articulação inter falangeana distal de equinos Quarto de Milha nacionais com idades entre três e quatro anos (A), cinco e 

dez anos (B) e mais de dez anos (C), submetidos ao treinamento de laço ou três tambores, onde foi utilizado teste de t para as amostras 

independentes. 

Variável 
Faixa 

Etária 

Ligamento Colateral Lateral Ligamento Colateral Medial 

Esquerdo Direito Valor P Esquerdo Direito Valor P 

Média DP Média DP E x D Média DP Média DP E x D 

ESPESSURA 

A (n=10) 0,65 0,09 0,68 0,07 0,4656 0,70 0,07 0,67 0,08 0,6972 

B (n=16) 0,72 0,07 0,72 0,08 0,6115 0,71 0,11 0,73 0,09 0,4461 

C (n=4) 0,75 0,10 0,65 0,04 0,1665 0,72 0,09 0,76 0,08 0,8511 

           Geral 0,70  0,09  0,70 0,08   0,5299  0,71  0,09  0,71  0,10  0,5741 

LARGURA 

A (n=10) 1,22 0,10 1,13 0,09 0,7587 1,20 0,18 1,13 0,13 0,3464 

B (n=16) 1,27 0,10 1,13 0,16 0,0785 1,19 0,12 1,17 0,18 0,1274 

C (n=4) 1,07 0,07 1,16 0,09 0,6898 0,99 0,08 1,23 0,11 0,6140 

           Geral 1,22  0,11  1,13  0,13    1,17 0,15 1,16 0,15   1,0000 

ÁREA 

A (n=10) 0,78 0,11 0,74 0,16 0,2796 0,75 0,20 0,71 0,11 0,0895 

B (n=16) 0,85 0,13 0,74 0,12 0,7606 0,78 0,16 0,77 0,21 0,3032 

C (n=4) 0,74 0,13 0,70 0,08 0,4463 0,65 0,15 0,83 0,25 0,4237 

           
Geral  0,81  0,12  0,73  0,13  0,6693  0,75  0,18  0,76 0,18   1,0000 



 

 

Tabela 2 – Comparação entre médias (±DP) das espessuras, larguras e áreas 

transversais de ligamentos colaterais medias e laterais da articulação inter falangeana 

distal de equinos Quarto de Milha nacionais com idades entre três e quatro anos (A), 

cinco e dez anos (B) e mais de dez anos (C), submetidos ao treinamento de laço ou três 

tambores, onde foi utilizado teste de t para as amostras independentes. 

 

Variável 
Faixa 

Etária 

Ligamento Colateral 

Lateral Medial Valor P 

Média DP Média DP L x M 

ESPESSURA 

A (n= 10) 0,66 0,08 0,68 0,08 1,0000 

B (n= 16) 0,72 0,08 0,72 0,10 0,3973 

C (n= 4) 0,70 0,08 0,74 0,09 0,8511 

      Geral  0,70  0,08  0,71  0,10  0,2354 

LARGURA 

A (n= 10) 1,18 0,11 1,17 0,10 0,7811 

B (n= 16) 1,20 0,14 1,18 0,15 0,7928 

C (n= 4) 1,11 0,08 1,11 0,13 0,4463 

      Geral  1,18 0,12   1,16  0,15  0,2354 

ÁREA 

A (n= 10) 0,76 0,14 0,73 0,13 0,8289 

B (n= 16) 0,79 0,13 0,78 0,18 0,2191 

C (n= 4) 0,72 0,10 0,74 0,20 0,2848 

      
Geral  0,77  0,13  0,76  0,18  0,0849 

 

 


