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TREINAMENTO DE IMAGEM
“RESPOSTAS”

Como foi proposto na publicação passada, responderei as perguntas que
foram destinadas aos casos clínicos da publicação anterior. Aqui desenvolveremos

cada um deles. Lembre que caso não tenha visto a edição passada, é necessário
adquiri-la para acompanhar o desenvolvimento de cada caso

IMAGEM 1

Respostas:
a) Qual a estrutura acometida? Ligamento
patelar intermédio. Ele se origina da rotula
e se insere no sulco da tuberosidade da tí-
bia. Devemos lembrar que ele é redondo
em comparação do lateral que é plano e o
medial que é triangular. Nas imagens 1A
(normal) e 1B (anormal) observamos um
corte transversal e nas imagens 1C (nor-
mal) e 1D (anormal) observamos um corte
longitudinal.

b) As 5 estruturas anatômicas na ultrasso-
nografia estarão destacadas na própria ima-
gem.

c) Qual o diagnóstico? Desmopatia do liga-
mento patelar intermédio com lesão de pelo
menos 50% da sua estrutura ligamentar (se-
tas vermelhas).

d) Qual o prognóstico e tratamento? O prog-
nóstico é bom. Na maioria das vezes este
tipo de lesão acontece por propulsão da ala-
vanca patelar durante a tração do quadrí-
ceps femoral sobre a rotula e da rotula so-
bre os ligamentos patelares na tíbia, na ten-
tativa de induzir a abertura da articulação
femorotibiopatelar. Tempo de repouso (4 a
6 meses), plasma rico em plaquetas, “sho-
ck wave”, fisioterapia, acupuntura e reabili-
tação geralmente são suficientes. Para os
cavalos de salto, é pertinente trabalhar em
linhas retas ao trote e evitar saltar no pri-
meiro mês de reabilitação.
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IMAGEM 1: Representação gráfica do ligamento patelar intermédio normal (Imagem 1A) e anormal (1B),
destacando uma lesão cranial de pelo menos 50% das fibras setas vermelhas). Na imagem 1C (normal) e 1D
(anormal), o corte longitudinal do mesmo ligamento perto da entesis na tuberosidade da tíbia. As setas
amarelas de cima para baixo representam: fascia patelar, gordura retrocapsular, ligamento patelar intermé-
dio, tecido subcutâneo e tuberosidade da tíbia.
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IMAGEM 2

Respostas:
a) Qual o diagnóstico? Fratura polifragmen-
taria do osso calcâneo.
b) Qual membro foi acometido segundo a
padronização radiográfica? Membro pélvi-
co esquerdo, já que na radiografia padrão,
a radiografia observada na imagem 2B, é
tirada dorso plantar (DP); levando em con-
sideração que o osso calcâneo esta do lado
direito vista a radiografia de frente, significa
que é o membro esquerdo e não o direito.
c) Qual o envolvimento biomecânico mais
importante? Levando em consideração que
a principal estrutura que se insere no tu-
bérculo caudal do calcâneo é o tendão do
musculo gastrocnêmio, este tipo de cava-
los terá como consequência o colapso do
tarso, já que o osso calcâneo ao receber o
tendão do musculo gastrocnêmio, terá a
função de induzir biomecánicamente a
abertura do tarso. Esta região recebe o
nome de alavanca calcânea.
d) Na imagem 2A, cite pelo menos 5 estru-
turas anatômicas (livres): As 5 estruturas
anatômicas na foto dissecada do tarso, es-
tarão destacadas na própria imagem.

IMAGEM 3

Respostas:
a) e b) Qual membro acometido após uma
detalhada inspeção estática? Como visto
na imagem 3, o membro pélvico esquerdo
tem aumento de volume do recesso dorsal
da articulação femoropatelar (setas verme-
lhas) e aumento lateral na tíbia, na altura
do recesso lateral da articulação femoroti-
bial lateral (setas azuis). Este cavalo teve
um prolapso importante no menisco lateral
(imagem 3D à esquerda), que acabou in-
duzindo o contato direto entre o côndilo fe-
moral lateral (seta vermelha) e o platô da
tíbia, reduzindo o espaço articular (setas
amarelas). Este diagnostico foi sugerido no
raio x (imagem 3C) e confirmado no ultras-
som (imagem 3D); No ultrassom também
foi possível ver o grau de inflamação arti-
cular do recesso lateral femorotibial lateral,
que em condições normais nunca deve ter
liquido em comparação de um recesso nor-
mal (imagem 3E abaixo). Nas imagens 3C,
3D e 3E, aparece uma imagem de referen-
cia normal do lado direito da imagem anor-
mal.
c) As 5 estruturas a reconhecer na inspe-
ção estática na imagem 3A, serão desta-
cadas na própria imagem com as setas
amarelas.

IMAGEM 2: Representação gráfica de uma peça anatômica (Imagem 2A) do tarso em flexão (vista sky-line), e
uma radiografia dorso-plantar (DP) do tarso num membro pélvico esquerdo com fratura polifragmentaria do
osso calcâneo. As setas amarelas da imagem 2A representam de cima para baixo: ligamento colateral lateral
curto na inserção taleal, crista intermedia da tíbia caudal, troclea lateral do talus, sustentáculo talis e tendão
do musculo gastrocnêmio.

IMAGEM 3A e 3B: Representação fotográfica do membro pélvico normal (3A) e anormal (3B). Nas setas
amarelas da imagem 3A são destacadas as seguintes estruturas visíveis no exame clinico de cima para
baixo: músculo quadríceps femoral, rotula, troclea medial do fêmur, ligamento patelar medial e tuberosidade
lateral da tíbia. Já na imagem 3B, é visível o aumento de volume da superfície dorsal das trocleas (sets
vermelhas) como a efusão do recesso lateral da articulação femorotibial lateral (setas azuis).
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IMAGEM 3D: Representação ultrassonográfica de um prolapso do menisco late-
ral (esquerda) quando comparado com a imagem normal (direita). Observe o
espaço articular entre o fêmur e a tíbia, além do liquido em volta do menisco
entre as duas imagens.

IMAGEM 3E: Representação ultrassonográfica longitudinal e transversal do recesso lateral da articulação femorotibial lateral com efusão (esquerda) e normal (direita)
nos cortes longitudinal e transversal. Na imagem de baixo, é possível observar o limite entre o recesso lateral femoropatelar do recesso lateral femorotibial lateral com
membrana sinovial hipertrofiada e totalmente cheio de liquido sinovial. PT: peroneus tercius; TC: musculo tibial cranial. Observe como a seta azul apresenta o grau de
efusão anormal deste recesso nos dos cortes ultrassonográficos.

IMAGEM 3C: Representação radiográfica cauda cranial do membro pélvico esquer-
do representa a redução do espaço articular (setas amarelas) além de uma lise na
fossa distal do côndilo femoral lateral. Os diagnósticos diferenciais para este tipo
de raio x, são tendinopatia do musculo poplíteo ou erosão direta entre o côndilo
femoral e platô tibial por ausência do menisco lateral. A imagem da direita compara
esta radiografia com a do membro contralateral.

....................................................................................................................................................................................
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IMAGEM 4

Anatomia Aplicada

Respostas:
a) Quais as estruturas selecionadas nas setas amarelas? De cima para baixo
temos o retináculo tibial ou proximal do tarso, retináculo tarsiano e retináculo
metatarsiano ou distal do tarso. Estes retináculos evitam o deslocamento dor-
sal dos tendões extensores durante a flexão do tarso para induzir a eficiência
na extensão do digito na fase cranial do voo ou fase de retração.
b) Quais as estruturas selecionadas nas setas verdes? De cima para baixo,
Musculo tibial cranial, musculo extensor digital lateral e tendão do musculo
terceiro fibular. Este ultimo também é chamado de “peroneus tercius” e partici-
pa no sistema reciproco do membro pélvico que consiste em flexionar o tarso
e o boleto quando tem a flexão da articulação femorotibiopatelar.
c) Quais as estruturas selecionadas nas setas vermelhas? De esquerda (late-
ral) para direita (medial), temos a borda distal da trôclea lateral, musculo ex-
tensor digital curto, cabeça medial do musculo tibial cranial ou tendão cunea-
no e ligamento colateral medial superficial ou longo. O ligamento colateral medial
superficial participa na biomecânica de “snap” que participa na economia de
energia durante a flexão e extensão do tarso na fase do vôo.

IMAGEM 4: Representação fotográfica de uma peça dissecada do
aspecto dorsal de um tarso, destacando algumas estruturas ana-
tômicas e algumas das suas funções citadas no texto.


