
INTRODUÇÃO 

 

O animal foi acompanhado num período de 28 dias após a última 

aplicação de PRP e ao fim foi observado melhora significativa na 

extensão do membro, redução grau da claudicação e não foram mais 

observados sinais de “emboletamento”. Conclui-se então que, o 

tratamento conservador associado à aplicação intralesional de PRP e 

repouso, pode ser uma opção em casos de ruptura dos tendões 

extensores. 
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O PRP (Plasma Rico em Plaquetas) é um derivado do sangue, 

podendo conter entre três a cinco vezes mais plaquetas que os 

níveis fisiológicos. Altas concentrações de PRP contribuem para 

reparação e cicatrização dos tecidos. Tendões possuem 

cicatrização lenta e redução da elasticidade tendínea no local da 

lesão, predispondo a ocorrência de recidivas, abreviando ou 

encerrando a carreira esportiva dos equinos.  
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INTRODUÇÃO 

 The PRP (Platelet Rich Plasma) is a derivative of the blood, which 

may contain from three to five times more platelets to physiological 

levels. The high concentrations of PRP contribute to repair and 

healing of tissues. Tendons have slow healing and reduction of 

tendon elasticity at the injury site, predisposing the occurrence of 

relapses, shortening or ending the sports career of horses. A gelding 

Quarter horse, four years of age was attended at the Veterinary 

Hospital of the UVV, with a historical of traumatic accident in the 

dorso-proximal left metacarpal. In the clinical examination revealed 

lameness classified grade four with permanent flexion, with the 

dorsal metacarpal-phalangeal projection of joint ("Emboletamento") 

and complete rupture of the common digital extensor tendons and 

lateral confirmed by ultrasound examination. Daily dressings were 

performed and immobilization member splint with a bandage on the 

palmar aspect of the proximal part of the metacarpal to the crown of 

the hull, preventing limb flexion. After healing of the skin was 

performed applying PRP intralesional administered twice with a 30 

days interval between applications, the volume of each 2.5 ml with a 

concentration of approximately 340,000 platelets / uL-1. To obtain 

the PRP was used the method described by Carmona (2006). The 

animal was accompanied a period of 28 days after the last 

application of PRP and the end was observed significant 

improvement in the member's extension, reduction degree of 

lameness and were not observed signs of "emboletamento". It is 

concluded that conservative treatment associated with intralesional 

application of PRP and rest, may be an option in cases of rupture of 

the extensor tendons. 

RELATO DE CASO 

Um equino, castrado, da raça quarto de milha, quatro anos de idade foi 

atendido no Hospital Veterinário da UVV, com histórico de acidente 

traumático na região dorso-proximal do metacarpo esquerdo. No 

exame clínico, apresentava claudicação classificada grau quatro com 

flexão permanente, havendo a projeção dorsal da articulação 

metacarpo-falangeana (“Emboletamento”) e ruptura completa do 

tendão extensor digital comum e extensor digital lateral, confirmada 

pelo exame ultrassonográfico. Foram realizados curativos diários e 

imobilização do membro com tala sobre uma bandagem na face palmar 

entre a parte proximal do metacarpo até a coroa do casco, impedindo a 

flexão do membro. Após cicatrização da pele, foi realizada à aplicação 

de PRP intralesional, administrado por duas vezes, com intervalo de 30 

dias entre as aplicações, no volume de 2,5 ml cada com concentração 

de aproximadamente 340.000 plaquetas/µL-1. Para obtenção do PRP 

foi usado o método descrito por Carmona, (2006). 

Legenda 

Figura A: Imobilização realizada durante o tratamento do membro acometido. 
Membro torácico esquerdo, vista lateral. 
Figura B: Membro torácico esquedo vista cranial. 
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