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A Sutura Locking Loop modificada relatada em questão, se mostrou como boa opção para 
o tenorrafia do extensor digital longo devido sua fácil aplicabiilidade e os resultados 
relatados  nos casos descritos,pois dos sete animais operados 85% retornou a locomoção 
normal em tempo médio de 45 dias. 

CONCLUSÕES

INTRODUÇÃO

A equinocultura vem se desenvolvendo exponencialmente em todo o mundo, em especial para
animais de esporte, mantidos geralmente em confinamento, fato que associado ao
temperamento sanguíneo destes animais predispõe a lesões traumáticas em baias e piquetes.
Estas lesões acometem em especial os membros locomotores dos equinos e resultam em
grande parte da casuística encontrada neste seguimento da medicina veterinária, sendo, na
maioria dos casos, causadas por arame. Grande parte destes traumas atingem não só as
porções mais externas da pele mas também musculatura, tendões, tecido nervoso e vascular do
membro, sendo necessárias intervenções cirúrgicas nos casos mais graves. Quando estas
lesões atingem tendões, extensores ou flexores, alguns autores indicam que sempre se realize
a tenorrafia, técnica que aumenta as chances do animal retornar a sua atividade normal, seja
ela trabalho ou esporte, já que as condições presentes neste tipo de trauma impedem que a
cicatrização ocorra da maneira correta devido, por exemplo, ao distanciamento dos cotos
tendíneos

RELATO DE CASO
Foram utilizados os históricos de animais atendidos pelo Hospital Veterinário de Grandes
Animais da Universidade Estadual de Maringá – UEM, Campus de Umuarama – Pr. Na
casuística obtida observou-se intervenção cirúrgica utilizando tenorrafia em sete animais, sendo
que destes, em apenas um a lesão foi em membro torácico.

Tabela 1: Animais submetidos a tenorrafia entre julho/2012 e janeiro/2015.

MP: membro pélvico; MT membro torácico; Dados conseguidos a partir dos arquivos do Hospital
Veterinário da Universidade Estadual de Maringá.

Os animais apresentavam ferida do tipo laceração por arame liso em região metacarpo (um
animal) e metatarso (seis animais). Em todos os animais as feridas envolviam a região
metatarsal ou metacarpal e progredia até região do boleto, no membro torácico a secção do
tendão ocorreu entre o carpo e a articulação metacarpofalangeana, no membro pélvico os
tendões secionados estão logo abaixo da articulação do tarso. A técnica utilizada como sutura
foi a técnica de Sutura Loking Loop modificada (Figura 1),sendo diferente da técnica de Sutura
Loking modificada (figura2), onde realizamos a entrada pelo coto do tendão lesionado e
fechamos a laçada do nó também no coto do. Em todos os casos a técnica utilizada foi a
mesma, com fio não absorvível Polipropileno 2.

Todos animais foram submetidos a anestesia geral. Realizou-se então a higiene da região da
ferida com Clorexidina 2% e gaze estéril, depois, procedeu-se com o desbridamento do tecido
inviável, incluindo porções tendíneas quando necessário. O tendão foi então suturado com fio
Polipropileno nº2, seguido do tecido subcutâneo (quando necessário) com categute cromado 0 e
por ultimo a pele com náilon 1 em sutura tipo Wolf. Após o término da sutura de pele, o membro
acometido foi imobilizado com gesso sintético tipo Scotchcast. As imobilizações foram mantidas
por 15 dias. Após a retirada avaliava-se a necessidade de manter ou não o membro imobilizado
por mais 30 dias. Quatro animais foram mantidos imobilizados por 45 dias.

Figura 2– Animais apresentando ferida do tipo laceração por arame liso em de metatarso que
foram realizadas a tenorrafia do extensor digital longo.

Figura 1 –Figura1: Desenho ilustrando método de sutura Locking Loop modificada (Ribeiro et. al.2008).

UEM – Universidade Estadual de Maringá 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir dos dados da tabela 1podemos observar que 85% dos animais atendidos sofreram
injúrias em membros pélvicos (MP), dado este que pode ser comparado ao encontrado por
Ribeiro et al (2008), que relataram MP serem 90% mais acometidos que os torácicos. Moraes et
al (2002) e Corrêa (2012) avaliaram a resistência de diferentes tipos de sutura e de diferentes
fios para a realização da tenorrafia, tendo em comum o resultado de melhor aplicabilidade
clinica da sultura de Kessler modificada ( Locking Loop modificada), o que justifica o tipo de
sutura escolhida para a realização do tratamento cirúrgico realizado nestes animais, já que este
padrão se mostra mais resistente a tração e com menor separação entre os cotos tendíneos
após o stress causado pelo movimento precoce. Para aplicação desta sutura optou-se por
modificar o local de fechamento e amarração do fio, facilitando assim a tração dos cotos e o
posicionamento correto dos mesmos. Dos animais tratados com a técnica de Sutura Locking
Loop modificada relatada apenas um deles teve complicações que resultaram na ruptura da
sutura e não coaptação e cicatrização tendíneas de maneira satisfatória, sendo este animal foi
então submetido ao tratamento conservativo no pós-cirúrgico com ajuda de ferradura
prolongada na pinça para diminuir as chances da flexão dorsal do boleto sobre o casco.

Animal Sexo Idade Local da lesão Tempo Imobilização

1 Macho 3 meses MP 20 dias

2 Fêmea 7 anos MP 45 dias

3 Fêmea 1 ano e 7

meses

MP 45 dias

4 Fêmea 6 meses MP 20 dias

5 Fêmea 1 ano MP 30 dias

6 Fêmea 2 anos MP 45 dias

7 Fêmea 2 anos MT 45 dias

ABSTRACT
Injuries in locomotor limbs are common and involve much of the series found in Equine Medicine
and may lead to locomotor impossibility of animals when not handled properly. In the section of
cases of digital extensor tendons are described several tenorrhaphy techniques in the literature.
Seven animals were treated by surgical technique tenorrhaphy using Locking Loop suture
modificada. The well Surgical treatment is important to increase the chances of a return to
normal animal activity in question and the chosen suture technique proved to be good choice for
this purpose
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