
Teresa S. Alves1, Giovanna V. Rocha1, Haiane A. L. Amorim1, Henrique C. Veado1, Mariana O. Bonow1, Rafaella S. 
Conceição1, Patrícia C. Duarte2, MSc. Lídia D. Faria3.

1.Hospital Veterinário de Grandes Animais, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil. 2.Escola de Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 3. Médico Veterinário Autônomo. Autor para correspondência: teresasouzaalves@gmail.com

ABSTRACT

Foi atendido no Hvet-UnB, um equino, macho, 8 anos,
Mangalarga Marchador, 350 kg, com tenossinovite crônica
resultante de laceração do tendão flexor superficial
(TFDS) e profundo (TDFP) do membro torácico direito
(MTD). O paciente apresentava claudicação grau 3 de
apoio, sinais clínicos de dor e permanecia a maior parte
do tempo em decúbito lateral, muitas vezes relutando em
levantar-se para comer e beber água. Após completa
cicatrização da região lacerada (por 2ª intenção), deu-se
início ao processo de reabilitação com o auxílio de
laserterapia (LA), campo eletromagnético pulsátil (CEMP)

e terapias de ondas por choque ou shockwave (SW), com
duração de 21 dias.

Figura 2. Paciente em decúbito lateral.

TERAPIAS ADJUVANTES AO TRATAMENTO CLÍNICO DE TENOSSINOVITE 
CRÔNICA EM EQUINO-RELATO DE CASO

Adjuvant therapies to the clinical treatment of chronic tenosynovitis-
Case Report

Quadro clínico inicial

Protocolo de reabilitação (21 dias)

Figura 1. Dia do acidente. A seta
indica projeção palmar do boleto.
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Figura 3. Paciente sendo
submetido à laserterapia.

Figura 4. Paciente submetido à
magnetoterapia.

Figura 5. MT´s completamente 
cicatrizados.

• paciente fica mais tempo 
em estação

• melhora no padrão de fibras 
tendíneas (US)

• melhora no bem-estar do 
paciente

21° dia Entende-se como reabilitação o processo de
recuperação da saúde do paciente ou de seu
desempenho atlético e de trabalho. Após injúria no
sistema locomotor, além da reparação tecidual, é de
extrema importância reabilitar esse paciente, e para isso
há uma sequência lógica: remoção da dor, recuperação
da amplitude do movimento e por fim de sua força.
Conclui-se que as terapias adjuvantes adotadas neste
protocolo ajudaram significativamente na qualidade e
velocidade da reparação tecidual e no quadro geral do
paciente, recebendo alta médica.

Conclusão

An equine, male, 8 years old, Mangalarga Marchador, 350 kg, with chronic tenosynovitis resulting from a laceration of the superficial and deep flexor tendon of the
right thoracic limb was referred to the Veterinary Hospital of Large Animals of the University of Brasília. The patient presented grade 3 lameness, clinical sings of pain
and remained most of the time in lateral decubitus, often struggling to get up to eat and drink water. After complete healing of the lacerated region (by 2nd intention),
a 21-day therapeutic protocol was instituted, using eletro-hydraulic shockwave (SW), laser therapy (LT) and pulsatile electromagnetic field (PEF), with application to
the thoracic limbs (TL) mainly in the palmar region of the metacarpal. On day 0, the first session of SW was performed(one thousand pulses in each TL at 0.14
milijoules per square milimeter) and in the following days the LT sessions were initiated ( class IIIB,Respond Systems VS, 10 joules per point) every Monday, Wednesday
and Friday, while PEF (Respond Systems, 1 hour a day,30 Hertz) sessions were held on Tuesday and Thursdays. In the third week of treatment , the second and the last
SW session was peformed, totaling 21 days of the protocol. Ultrasound findings after the implementation of this protocol indicated na improvement in the pattern of
tendon fibers, with evident reorganization and greater homogenization of the tissue. It was concluded that this protocol significantly helped in the quality and speed
of the tissue repair and in the general stateof the patient.
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