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Uma égua, quarto de milha, 7 anos, com histórico de claudicação do membro pélvico esquerdo (MPE) 

diagnosticada há 3 meses na propriedade como tendinopatia do Flexor Digital Profundo (TFDP) e 

Flexor Digital Superficial (TFDS) foi encaminhada à clínica para tratamento e melhora da condição 

física. O animal apresentava claudicação grau 4, aumento de volume e sensibilidade dolorosa à 

palpação na região da canela e quartela. No exame ecográfico foi evidenciada ruptura de fibras 

tendíneas de forma difusa no TFDP e áreas de fibrose por toda a extensão do TFDS. O protocolo 

terapêutico implementado foi: Shockwave (5 bar/10Hz/1000 pulsos) no foco da lesão crônica. Após 

dois dias, foi realizada aplicação intralesional de 1mL de Plasma Rico em Plaquetas (PRP), totalizando 

duas aplicações, uma em cada tendão. Este mesmo protocolo se repetiu após 18 dias. Instituiu-se 

também exercícios controlados com caminhadas em pista de vaquejada por 10 min, seguida de 

passagem na pista de propriocepção duas vezes ao dia, crioterapia por turbilhonamento (40 min), 

alongamentos específicos e laserterapia de baixa potência (500mW, 2 Joules/12 dias) em dias 

alternados com campo eletromagnético pulsátil (1h/60Hz). Ao final do período de internamento 

proposto (45 dias), não houveram alterações significativas na imagem ecográfica, o que era esperado 

devido à cronicidade da lesão. No entanto, a paciente apresentou melhora clínica, com claudicação 

grau 2, redução do edema e dor local, levantando a hipótese de melhora de toda a estrutura tendínea, 

não apenas no foco da lesão, como também nas suas microlesões não evidenciadas no exame 

ecográfico. 
Use of Platelet-Rich Plasma (PRP) associated with physiotherapy in equine with tendinopathy: case report 

A 7-years-old Quarter Horse mare with left hinf limb (LHL) lameness history diagnosed 3 months before at the farm with Deep Digital Flexor (DDF) 

and Superficial Digital Flexor (SDF) tendinopathy was referred to the clinic for treatment and improvement of physical condition. The animal had 

grade 4 lameness, swelling and painful tenderness on the cannon and pastern area. In ultrasound examination, diffuse rupture of tendon fibers in 

the DDF and areas of fibrosis throughout the length of the SDF were evidenced. The therapeutic protocol implemented was: Shockwave (5 

bar/10Hz/1000 pulses) in the focus of the chronic injury. After two days, intralesional application of 1mL of Platelet-Rich Plasma (PRP) was 

performed, yielding two applications, one in each tendon. This same protocol was repeated after 18 days. Controlled exercises as walking on a 

vaquejada track for 10 min were also instituted, followed by passage on the proprioception track twice a day, whirlpool cryotherapy (40 min), 

specific stretching and low-level laser therapy (500mW, 2 Joules/12 days) on alternate days with pulsatile electromagnetic field (1h/60Hz). At the 

end of the proposed hospitalization period (45 days), there were no significant changes in the ultrasound image, as expected due to lesions’ 

chronicity. However, the patient showed clinical improvement, with grade 2 lameness, reduction of edema and local pain, raising the hypothesis of 

improvement of the entire tendon structure, not only in the focus of the lesion, but also in its microlesions not evidenced in the ultrasound 

examination. 
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