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CARACTERIZAÇÃO DA DESMITE DOS RAMOS DO LIGAMENTO 

SUSPENSOR DO BOLETO DE EQUINOS ATRAVÉS DE 

ULTRASSONOGRAFIA.

Abstract: Suspensory ligament lesions are among the major causes of retirement to sport horses, because it frequently results in chronicity and
degeneration. Ultrasound often shows altered patterns in horses that are not lame. These findings can be a signal of early stages of degeneration, or
have no clinical relevance. Results of ultrasound exams of suspensory ligament in thoracic limbs from six horses are presented and related to its clinical
profiles. The clinical cases described were horses referred to the Large Animal Clinic of Santa Cruz State University, presenting different orthopaedic
diseases. All horses were subject to complete clinical exams for morphologic alterations, lameness, soreness and ultrasonography of medial and lateral
branches of the suspensory ligament of the thoracic limbs. Two horses presented lameness related to suspensory desmitis, with anechoic ligament areas,
poor edge definition and periosteal reaction in proximal sesamoid bones attested by ultrasonography. The remain horses had symptoms related to lesions
in other structures, but presented altered ultrasonographic images of the suspensory ligament, as poor edge definition (3/4), heterogeneous ultrasound
pattern (2/4), sesamoid periosteal reaction (2/4) and enlarged transversal area of the ligament branches (1/4), but did not presented clinical signs. It can
be concluded that studies must clarify the clinical relevance of those findings in none symptomatic horses in order to establish the prognosis of those
horses to keep in athletic performance.
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Ultrasound evaluation of equine suspensory ligament branches desmitis.

INTRODUÇÃO

As lesões do ligamento suspensor do boleto (LSB) estão entre as principais razões do afastamento do equino da atividade esportiva, pois tendem à
cronificação e degeneração. Alterações do ligamento à ultrassonografia são muitas vezes identificadas em cavalos que não apresentam claudicação,
podendo ser indicativos de evolução para quadro degenerativo, ou ser apenas um achado ocasional sem relevância clínica. Descreve-se aqui os
achados ultrassonográficos do exame dos ramos do LSB em equinos oriundos da rotina de atendimento da Clínica de Grandes Animais da UESC.

MATERIAIS E MÉTODOS

Dois equinos apresentavam claudicação com sede no boleto, diagnosticadas como decorrente de desmite dos ramos do LSB, caracterizando-se ao
exame clínico por manifestarem dor à palpação local, resposta positiva ao bloqueio de quatro pontos baixo. Ao exame ultrassonográfico mostraram
predominância de áreas hipoecóicas ou anecóicas, perda de delimitação do ligamento e reação periostal do sesamóide proximal (Fig.2 e 3). Os demais
foram referidos à clínica por apresentarem lesões em outras regiões (abcesso cervical, sinovite carpal, hematoma por traumatismo, síndrome do canal do
carpo), mas apresentavam alterações ao exame ultrassonográfico do ligamento, tais como perda de delimitação (3/4), ecogenicidade de padrão
heterogêneo (2/4), reação periostal do sesamóide (2/4) e aumento da área transversal do ramo lateral do ligamento (1/4) sem contudo apresentarem
resposta ao exame clínico que corresponessem à desmite do LSB (Fig. 4 e 5).

CONCLUSÕES

Conclui-se que equinos com aumento de volume na articulação metacarpo-falangeana podem apresentar achados ao exame ultrassonográfico
compatíveis com processos inflamatórios ou degenerativos do LSB em sua inserção nos sesamóides proximais, sem manifestação clínica de claudicação.
São necessários estudos que estabeleçam a importância clínica dessas alterações observadas em cavalos assintomáticos, para fundamentar o clínico no
estabelecimento do prognóstico sobre a expectativa de vida atlética do equino, bem como prescrever tratamentos preventivos que previnam o
agravamento do quadro.

Foram selecionados para os exames animais apresentando alteração morfológica de aumento de volume da região do boleto nos
membros torácicos, com ou sem manifestação clínica de claudicação. Foram avaliados seis equinos oriundos da rotina de
atendimento, sendo dois da raça mangalarga marchador e quatro da raça quarto-de-milha, apresentados com queixa de
enfermidades diversas. Todos foram examinados quanto a alterações morfológicas, presença de claudicação e sensibilidade ao
exame físico, sendo submetidos ao exame ultrassonográfico dos ramos medial e lateral do LSB dos membros torácicos na região
proximal do boleto (zona 3A) , nos planos transversal e longitudinal, utilizando-se sonda linear transretal de 7,5 MHz (Fig. 1).

Figura 2. Imagem ultrassonográfica transversal do 
ramo lateral do LSB do membro torácico esquerdo de 
equino Mangalarga Marchador, na região 3A, 
apresentando padrão de ecogenicidade heterogêneo.

Figura 4. Imagem ultrassonográfica longitudinal da 
inserção do ramo medial do LSB de cavalo quarto-de-
milha sem sintomatologia de desmite, apresentando 
reação periostal do sesamóide proximal medial.
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Figura 5. Imagem transversal do ramo medial do LSB 
do mesmo cavalo da figura 4, sem alterações 
significativas na área transversal ou na 
ecogenicidade.

Figura 1. Posicionamento do transdutor para
obtenção da imagem longitudinal do ramo
lateral do LSB, em sua inserção no sesamóide
proximal lateral.

Figura 3. Delimitação da área transversal do LSB 
mostrando aumento da área transversal, 
comparando-se com os valores normais 
encontrados na literatura de 60 a 80 mm2 (Reef, 
1998)
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