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   The present study reported the case of a foal 

with laceration by smooth wire in the left pelvic 

limb (LPL), in which the treatment was 

associated with cellular therapies, in order to 

accelerate and promote better quality of the 

formed tissue. One application was made with 

mesenchymal stem cells (MSC) at the edges of 

the lesion after 12 days of clinical intervention 

and another with MSC with platelet-rich plasma 

(PRP) after 21 days, with satisfactory results. 

   Os ferimentos cutâneos ocorrem com 

frequência nos membros dos equinos, estando 

muitas vezes associados a lesões tendíneas e 

ligamentares, que dependendo do grau, resultam 

em queda do desempenho e impotência 

funcional do membro (STASHAK, 2006). Devido 

ao longo período de cicatrização, possíveis 

complicações e demora da internação, busca-se, 

cada vez mais a associação de terapias 

celulares com intuito de acelerar e promover 

melhor qualidade do tecido formado (Neuringer, 

2004; Foster et al., 2009). Objetiva-se relatar o 

uso de terapia celular em ferida com ruptura total 
do tendão extensor longo do dedo, em potra.  

   A associação das células-tronco mesenquimais 

(CTM) derivadas do tecido adiposo com o 

plasma rico em plaquetas (PRP) no tratamento 

de feridas é incentivada no estudo de Blanton 

(2009), com promoção da neovascularização e 

melhora da aparência cosmética da ferida, em 

conformidade com os resultados do presente 
relato. 

Figura 1: Evolução da ferida após o início do tratamento.       

(A) 4º dia, (B) 28º dia, (C) 36º dia, (D) 78º dia. 

   No caso clínico observado, a utilização de 

CTM associada ao PRP acelerou o processo de 

cicatrização da ferida, podendo essa ser uma 

opção terapêutica. 
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CASO CLÍNICO 

ANAMNESE 

 Potra de 1 ano de idade; 

  330 kg; 

  Quarto de Milha. 

Laceração por arame liso em 

membro pélvico esquerdo 

(MPE) há um dia. 

EXAME FÍSICO 

 Claudicação grau III; 

 Projeção dorsal da 

articulação metatarso-   

falangeana (MTF); 

 Edema na região dorsal 

no terço distal do III 

metatarsiano (MtIII); 

 Ferida profunda com 

ruptura total do tendão 

extensor longo do dedo no 

terço médio do MtIII. 

TRATAMENTO 

MEDICAMENTOSO  

 Fenilbutazona (2,2 mg/kg, IV, SID, 

3 dias), 

 Dipirona  (25 mg/kg, IV, BID, 3 dias), 

 Cetamina (0,5 mg/kg, IM, QID), 

 Penicilina benzatina (40.000 

UI/kg, IM, a cada 48h por 3 aplicações), 

 Gentamicina (6,6 mg/kg, IV, SID, 5 

dias), 

 Soro antitetânico (5.000 UI, IM, 

dose única), 

  Firocoxib (0,4 mg/kg, VO, SID, 3 dias 

e 0,1mg/kg, 10 dias). 

TRATAMENTO TÓPICO 

 Limpeza com solução de 

clorexidine 1%; 

 Pomada a base de 

clorexidine com açúcar. 

MANEJO DA FERIDA 

Bandagem associada à 

tala dorsal. 

FERRAGEAMENTO 

Ferradura ortopédica com 

prolongamento de pinça. 

TERAPIAS CELULARES 

 1ª aplicação: CTM com 12 dias após intervenção clínica; 

 2ª aplicação: PRP+CTM com 21 dias após intervenção 

clínica. 

ALTA MÉDICA 

 Após 54 dias de tratamento; 

 Ferida reduzida em 50%; 

 Palpação das estruturas tendo-ligamentares indolor; 

 Claudicação grau II no MPE, sem arrastar a pinça. 
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