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MATERIAL E MÉTODOS 
     Foram utilizados seis equinos hígidos castrados (10-15 anos). O PRG-PL foi 

obtido a partir de PRP (310.000-460.000 plaquetas/µL; 50-400 leucócitos/µL), 

ativado com trombina e CaCl2 10% (Fig. 1). O TFDS dos membros torácicos foi 

submetido à tenectomia (1,5 cm3). Um dos membros (escolha aleatória) foi 

tratado com PRG-PL (Fig. 2) e tenorrafia (GT). No membro contralateral 

(controle:GC) foi realizada tenorrafia. Bandagem compressiva e meloxicam 

foram aplicados, e os animais mantidos em baias (21 dias). Feridas foram 

limpas, bandagens renovadas. Os equinos foram soltos em piquetes (0,7 ha), 

recebendo manejo alimentar já adaptados, não realizando atividade física 

controlada. Exames ultrassonográficos foram realizados (sonda linear 7,5 MHz) 

antes e após tenectomia por um ano (1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 8o, 10o e 12o mês) 

(Fig. 3). Foram avaliados ecogenicidade (0:padrão normal, e 1: redução de 

25%, 2: de 50%, 3: de 75%, e 4: de 100% do padrão isoecóico), paralelismo 

das fibras colágenas (0:ausência, 1:discreto. 2: parcial e 3: total) e a área 

transversal do tendão (ATT) (Fig. 4), que foi mensurada (cm2) utilizando-se o 

software QUANT V1.0.0.28. O efeito do uso do PRG-PL e do tempo nas 

variáveis foi verificado por análise de regressão, com teste para falta de 

ajustamento do modelo ajustado (p<0,05). Teste t para amostras dependentes 

foi realizado para comparar as médias da ATT antes e no 12o mês, dentro de 

cada grupo. Análises foram realizadas no SAS versão 9.4 de 2013. 
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MONITORAMENTO ULTRASSONOGRÁFICO DE 
TENDÃO DE EQUINOS NÃO EXERCITADO, TRATADO 

COM GEL DE PLASMA RICO EM PLAQUETAS 

     Estudos conduzidos com plasma rico em plaquetas (PRP) em diferentes 

espécies ainda não foram suficientes para comprovar a sua eficácia. Embora 

alguns trabalhos relatem efeito positivo (Bosch et al., 2011), outros não 

confirmaram esse resultado em equinos ou outras espécies (Maia et al., 2009; 

de Vos et al., 2010). Sabe-se que exercícios físicos são fundamentais durante o 

processo de reparação tendínea, para que o tecido possa assemelhar-se 

biomecanicamente a um tendão sadio. Entretanto, por motivos diversos, em 

ocasiões não é possível realizar atividades física associada a um tratamento. 

Esse estudo parte do princípio que a ausência de atividade física controlada 

seja um aspecto negativo para a reparação do tendão. Desta forma, o objetivo 

da pesquisa foi monitorar durante um ano, a evolução ultrassonográfica do 

TFDS de equinos não exercitados, portadores de tendinopatia induzida 

cirurgicamente e tratada com PRG-PL.    

Figura 1 – Ativação do PRG-
PL (a). Aspecto antes da sua 
aplicação (b) 

a b a b 
Figura 2 – Exposição (a) e remoção (b) de 
fragmento do tendão, com aplicação do PRG-PL 
(c). 

c 

a 

a b c 

Figura 3– Acompanhamento do paralelismo das fibras colágenas aos dois (a,c) 
e três meses (b,d) após a biópsia, no grupo tratado com PRG –PL (a,b) e no 
controle (c,d). 

     A comparação das médias de ATT obtidas nos tempos zero (T0) e 12 (T12) 

meses indicou diferença (teste t, p<0,05), tanto no grupo tratado (T0:1,3 e 

T12:3,6 cm2), como no controle (T0:1,2 e T12:3,5 cm2). Esses resultados 

indicaram que, independente de tratar ou não com PRG-PL, com o passar do 

tempo ocorreu aumento da ATT, o que não foi um resultado adequado. A maioria 

dos estudos avaliando o processo de reparação tendínea em equinos com 

diferentes tipos de tratamentos não realizaram exames ultrassonográficos após 

seis meses de ocorrida ou induzida a lesão. O presente estudo monitorou o 

TFDS durante 12 meses. Esse tempo foi considerado adequado para que o 

PRG-PL demonstrasse seu diferencial em comparação com o tendão controle, 

uma vez que Bosch et al. (2011) verificaram resposta positiva após 23 semanas 

de aplicação de dose única de PRP, uma semana após indução cirúrgica da 

lesão. Porém, os autores realizaram atividade física controlada. Por outro lado, 

Maia et al. (2009) realizaram atividade física controlada e avaliaram por 

ultrassonografia esse mesmo tendão e não encontraram diferenças entre grupos 

para as características avaliadas no presente estudo. Entretanto, as análises 

foram realizadas apenas 30 dias após tratamento intratendíneo com PRP, não 

sendo, provavelmente, esse período suficiente para se verificar eficácia da 

terapia que, conforme Bosch et al. (2011), apresenta resultado a longo prazo. 

     É de amplo conhecimento que atividade física controlada, particularmente 

durante a fase de remodelação tendínea é fundamental para o realinhamento do 

tendão e para proporcionar maior resistência à tração. No presente estudo não 

está descartada a obtenção de resultados diferentes caso os animais estivessem 

sido submetidos à atividade física controlada e não ficassem apenas em situação 

de manejo livre, realizando apenas os andamentos naturais sem que houvesse 

qualquer impedimento. 

 

Aplicação de PRG-PL sem associação com atividade física controlada não 

resulta em melhoria da qualidade ultrassonográfica de lesões induzidas 

cirurgicamente no TFDS, mesmo após 12 meses de tratamento. 
     O modelo de regressão ajustado inicialmente tinha como variáveis 

independentes o efeito do fator qualitativo (0:controle, 1:tratado) e quantitativo 

(tempo),  com componentes de 1o e 2o graus. Para todas as variáveis o efeito 

do PRG-PL não foi significativo. Por outro lado, ao se ajustar o modelo de 

regressão contendo apenas o efeito tempo, as regressões mostraram-se 

significativas (Fig. 5). Houve aumento inicial da ecogenicidade e redução a 

partir do 4o mês, aproximando-se do grau zero próximo ao 8o mês. O 

paralelismo reduziu inicialmente, recuperando-se a partir do 8o mês. A ATT 

aumentou rapidamente, permanecendo elevada até o 12o mês.  

BOSCH et al. Scand J Med Sci Sports, v.21, p.554-561, 2011. 

de VOS et al. J. Am. Med. Assoc., v.303, p.144-149, 2010. 

MAIA et al Pesq. Vet. Bras., v.29, p.241-245, 2009. 
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Tempo (meses)Figura 5 – - Estimativas do grau de ecogenicidade da lesão (0 a 4), do paralelismo (0 
a 3) e da área transversal do tendão (ATT) nos grupos tratado e controle após 
tratamento, em função do tempo de avaliação. 
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Figura 4 – Determinação da área total 
da lesão no grupo controle (a) e 
tratado com PRG-PL (b), após 2 meses 
de realizada a lesão cirúrgica.  
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O objetivo do estudo foi avaliar, por ultrassonografia, lesão induzida 

cirurgicamente no tendão do músculo flexor digital superficial (TFDS) tratada ou 

não com gel de plasma rico em plaquetas (trombina/CaCl2), com poucos 

leucócitos (PRG-PL). O TFDS de seis equinos castrados foi submetido à 

tenectomia e tenorrafia. Os contralaterais foram apenas suturados. Exame 

ultrassonográfico foi realizado antes e durante o período de um ano após 

indução da lesão. Os animais permaneceram livres em piquetes, não sendo 

submetidos à atividade física controlada. Não houve diferença entre grupos nas 

características ultrassonográficas avaliadas. O PRG-PL não melhora a 

reparação tendínea quando o equino não é submetido à atividade física 

controlada. 

The objective of the study was to evaluate by ultrasonography, surgically 

induced tendon injury of the superficial digital flexor tendon (SDFT) treated or 

not with platelet-rich plasma gel (trombina/CaCl2), with little leukocytes (PRG-

LP). The SDFT of six healthy gelding crossbred horses were undergone to 

tenectomy and tenorrhaphy. The contralateral tendons were only sutured. 

Ultrasonographic exam was conducted before and after induction of lesion for 

one year. Animals were left free in paddocks, not being submitted to controlled 

physical activity. There was no difference between groups in the ultrasound 

characteristics evaluated. PRG-LP does not improve tendon healing when the 

horse is not subjected to controlled physical activity.  
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