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ELASTOGRAFIA ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE (ARFI) DAS
ESTRUTURAS DO JOELHO CANINO
RESUMO - O presente estudo objetiva estabelecer padrões elastográficos normais
das principais estruturas da articulação femorotibiopatelar (joelho) de cães saudáveis,
em diferentes faixas etárias. Foram examinados 30 cães (60 articulações) da raça
Beagle sem alterações musculoesqueléticas, os quais foram distribuídos em três
grupos: jovens, adultos e idosos. Realizou-se elastografia ARFI do ligamento patelar,
menisco medial, ligamento cruzado caudal e ligamento cruzado cranial de cada
articulação. Análises qualitativas e quantitativas detectaram correlação positiva da
velocidade de cisalhamento, ou seja, da rigidez das estruturas, com a idade dos cães.
O ligamento patelar apresentou aumento gradual de sua rigidez em relação à idade;
já o menisco e os ligamentos cruzados mostraram-se mais rígidos nos filhotes do que
nos adultos, mas também revelaram suas maiores rigidezes nos animais idosos.
Avaliou-se também a diferença de elasticidade das estruturas de acordo com o gênero
e a condição reprodutiva dos animais. As fêmeas apresentaram todas as estruturas
mais rígidas que os machos, com velocidades de cisalhamento diferindo entre 0,30 e
0,36 m/s dentre os dois gêneros; e apenas o menisco medial não se mostrou mais
rígido nos animais castrados em relação aos inteiros, sendo a diferença daquele de
apenas 0,02 m/s e a dos ligamentos de 0,40 a 0,47 m/s entre os grupos. Já quanto ao
peso, não houve significância estatística em relação à elasticidade das estruturas.
Tais achados corroboram os dados literários de maior prevalência de insuficiência
ligamentar em cães mais idosos, em fêmeas e em animais castrados. Conclui-se,
portanto, que a elastografia ARFI é exequível em joelhos caninos e que sua aplicação
se mostra potencialmente efetiva não só como método de diagnóstico precoce de
alterações ligamentares e meniscais, mas também para avaliação da repercussão de
instabilidades no membro contralateral e do impacto de tratamentos cirúrgicos e
fisioterápicos sobre tais estruturas. Acredita-se que a elastografia será um divisor de
águas na insuficiência do ligamento cruzado cranial, possibilitando a elucidação de
questões importantíssimas e ainda tão polêmicas da afecção, desde sua
fisiopatogenia, fatores predisponentes e agravantes até o real sucesso terapêutico
desta.
Palavras-chave: cão, ligamento cruzado caudal, ligamento cruzado cranial, ligamento
patelar, menisco, ultrassonografia articular

v

ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE (ARFI) ELASTOGRAPHY OF CANINE
STIFLE STRUCTURES
ABSTRACT - The aim of this study is to establish normal elastographic patterns of the
main knee structures of healthy dogs in different age groups. Thirty Beagles (60 joints)
without musculoskeletal diseases were divided into three groups: young, adult and
elderly. We performed ARFI elastography of the patellar ligament, medial meniscus,
caudal cruciate ligament and cranial cruciate ligament. Qualitative and quantitative
analyzes were performed, detecting a positive correlation of the shear velocity (rigidity
of the structures) and the age of the dogs (p = 0.012). The patellar ligament showed a
gradual increase in its rigidity in relation to age; the meniscus and the cruciate
ligaments were more rigid in the pups than in adults, but also showed greater rigidity
in elderly animals. The difference in elasticity of structures according to sex and
reproductive condition was also evaluated. The females had all the structures more
rigid than the males, with shear velocities differing between 0.30 and 0.36 m / s
between the two groups. Only the medial meniscus did not appear to be more rigid in
castrated animals. There was no statistical significance regarding the elasticity of the
structures, according to weight. ARFI elastography is feasible technique in canine
knees, not only as a method for the early diagnosis of ligament and meniscal
alterations, but also to evaluate repercussion of instability in the contralateral limb and
the impact of surgical and physiotherapeutic treatments. It is believed that
elastography can bring important information about cranial cruciate ligament
insufficiency, enabling the elucidation of extremely important and still controversial
issues of the condition.
Keywords: dog, cruciate ligament, patellar ligament, meniscus, articular
ultrasonography
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CAPÍTULO 1 – Considerações Gerais
1. INTRODUÇÃO
As complexas conformações estruturais do joelho e morfológicas de todos os
seus componentes somadas à quantidade de forças a que está submetido, justificam
a grande prevalência de lesões nesta articulação em cães. O ligamento cruzado
cranial tem responsabilidade majoritária na estabilidade articular e sua insuficiência
assume papel de gatilho para uma cascata de eventos que, cronicamente, culminam
na doença articular degenerativa (EVANS, 1993).
Estudos recentes dão importância à ocorrência de inflamação articular prévia
ao rompimento ligamentar, promovendo degeneração central da estrutura e
diminuição do seu poder de elasticidade. Existem duas hipóteses da causa desta
inflamação, uma envolvendo fatores imunológicos e outra englobando fatores que
alterem o metabolismo ligamentar, como idade, condições hormonais e conformações
anatômicas dos animais (MUIR, 2010). Ambas as teorias sugerem predisposição
individual à ruptura do ligamento cruzado cranial, ideia corroborada pela alta
incidência de insuficiência ligamentar bilateral (22% a 54%) (MUIR et al., 2011).
Os exames de imagem atualmente utilizados para diagnóstico conseguem
avaliar apenas a descontinuidade física do ligamento, suas consequências físicas e
biomecânicas, ou ambas. Entretanto, nem radiografia, ultrassonografia, tomografia
computadorizada, ressonância magnética ou artroscopia são capazes de avaliar a
composição e modificação estrutural do ligamento em si (DOMINIC, 2010).
A elastografia é um método diagnóstico recentemente desenvolvido que
permite realizar aferições e mensurações quantitativas e qualitativas das propriedades
mecânicas do tecido, especificamente sua rigidez. Esta técnica foi introduzida pela
primeira vez, in vitro, no início de 1990 e, posteriormente, evoluiu para se tornar
ferramenta útil, em tempo real, na visibilização da imagem de tecidos in vivo,
averiguando a distribuição de tensão e módulo de elasticidade das estruturas
(HOLDSWORTH et al., 2014).
Na medicina veterinária, o uso da elastografia ARFI é recente e experimental,
sendo utilizada principalmente na avaliação de neoplasias mamárias em cadelas
(FELICIANO et al., 2014), rim (HOLDSWORTH et al., 2014; GARCIA et al., 2015),
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fígado e baço (HOLDSWORTH et al., 2014), testículos e próstata (FELICIANO, 2015).
Estudos envolvendo elastografia no sistema musculoesquelético ainda são os menos
frequentes. Apenas um deles não se refere à Medicina Equina, e avalia a rigidez do
tendão patelar em cães (PALUMBO et al., 2016). Porém, acredita-se no potencial da
técnica na avaliação articular de cães, proporcionando valores de referência
qualiquantitativos que possam auxiliar na detecção precoce de alterações
osteoarticulares, além de subsidiar a tomada de decisão no tratamento das artropatias
em pequenos animais.
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CAPÍTULO 3 - Considerações finais
ASPECTOS RELEVANTES

Uma das cadelas apresentou sensibilidade dolorosa em um joelho, outra
apresentou luxação patelar medial grau I e mais uma revelou desconforto em
articulação coxofemoral e, conforme critérios de exclusão, não participaram do
trabalho. Porém, o exame elastográfico do joelho foi realizado e alterações de
elasticidade em pelo menos uma das estruturas dos membros acometidos foram
percebidas, reafirmando a viabilidade e confiabilidade da elastografia ARFI.

DIFICULDADES ENCONTRADAS

O intuito inicial deste estudo era o de já padronizar os valores elastográficos de
uma raça notadamente predisposta à ruptura do ligamento cruzado cranial para num
futuro próximo associar a um trabalho com os animais apresentando a afecção.
Porém, pela limitação de dias para realização dos exames elastográficos devido a
imprescindibilidade de que o mesmo experiente avaliador fizesse todos eles, o uso
dos Beagles de um Laboratório da própria Universidade se fez necessário.
Esta dificuldade de arrecadação de animais colaboradores se associa ao fato
da obrigatoriedade da ausência de problemas musculo esqueléticos nos cães, pois os
proprietários não têm consciência dos benefícios futuros que o estudo pode trazer
para o âmbito veterinário, já que não tem relação direta e atual com a situação de seu
animal. Estudos envolvendo animais doentes que oferecem não só exames
complementares, mas também contribuem especificamente para a afecção do animal
costumam ser mais atrativos e convincentes.
Outro limitador da escolha da raça foi o tamanho do transdutor disponível. A
posse de tamanhos variáveis do transdutor multi frequencial matricial e linear de 9,0
MHz torna o exame mais versátil.
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PERSPECTIVAS
Estudos de padronização desempenham, sobretudo, papel de fornecer dados
base para diversos trabalhos que justifiquem e valorizem seus novos conceitos. As
propostas de pesquisas abaixo narradas fundamentam, portanto, a estandardização
dos valores elastográficos das estruturas do joelho canino.
Como discutido, a predisposição racial à ruptura do ligamento cruzado cranial
ainda não está esclarecida. Portanto, a realização da padronização dos valores
elastográficos das estruturas do joelho de diferentes raças, tanto das predispostas
quanto das não, auxiliaria na elucidação da real relação deste fator. Seria interessante
a mensuração da angulação do joelho por meio de goniometria com o animal em
estação e a determinação do ângulo do platô tibial para associar a conformação
anatômica aos valores elastográficos. Mapeamento genético destes animais poderia
colaborar para avaliação da vinculação de fatores hereditários à elasticidade das
estruturas. Além disso, a regulamentação dos valores elastográficos de mais raças
tornaria o exame um método de diagnóstico mais preciso e fidedigno.
Estes dados poderiam também examinar a defluência do grau da atividade
física do animal e ambiente/piso que o mesmo vive na elasticidade ligamentar e
meniscal.
Realização de dosagens hormonais, cálculos de massa muscular e de
porcentagem de gordura nestes animais, ajudariam nas pesquisas sobre a atuação
destes aspectos e a interpelação deles na insuficiência do ligamento cruzado cranial.
O impacto de nefropatias, cardiopatias e endocrinopatias na elasticidade dos
elementos do joelho também merecem investigação, haja visto seus efeitos no
metabolismo musculo esquelético.
Estudos averiguando a importância dos diferentes graus de luxação patelar e
dos desvios angulares na mudança da elasticidade do ligamento cruzado cranial
explanaria a predisposição à ruptura ligamentar que as afecções apresenta. Assim
como demais acometimentos ortopédicos e neurológicos são dignos de atenção.
Verificação das rigidezes das estruturas do joelho no membro contralateral ao
com instabilidade ligamentar esclareceria a alta taxa de ocorrência bilateral da afecção
e sua ligação com todos estes fatores já citados.
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Interessantíssimo seria o acompanhamento seriado elastográfico do joelho de
cães a longo prazo, para que as questões individuais não mascarassem as variações
do comportamento mecânico das estruturas realmente relacionadas à idade e
obtivéssemos maiores elucidações a esse respeito.
Possivelmente, análise do liquido sinovial vinculada a alterações elastográficas
ligamentares e meniscais poderia confirmar a existência e desvendar a origem da
suposta inflamação articular prévia à ruptura do ligamento cruzado cranial.
Avaliações histopatológicas dos ligamentos cruzados, ligamento patelar e
menisco lateral de animais saudáveis e de animais com insuficiência do ligamento
cruzado cranial comparadas aos seus valores elastográficos ratificariam a
fidedignidade do exame. Meniscos lesionados e cotos ligamentares cranias retirados
cirurgicamente de cães são passíveis ao exame histopatológico. Tal estudo das
demais estruturas e dos elementos saudáveis provavelmente precisariam ser de
modelos experimentais.
Definidos os padrões, a análise da existência de alteração de rigidez do
ligamento patelar, ligamento cruzado caudal e menisco medial após os diversos tipos
de técnicas cirúrgicas corretoras para ruptura do ligamento cruzado cranial, tanto as
osteotomias quanto as envolvendo suturas extra ou intra capsulares, auxiliaria na
ainda tão polêmica questão da adequabilidade de cada método cirúrgico. Também
neste contexto, permitiria a avaliação dos benefícios e das repercussões dos
tratamentos conservativos como fisioterapia, ozonioterapia, entre outros. Da mesma
forma que, em animais com insuficiência do ligamento cruzado cranial que não
tenham recebido nenhum tipo de tratamento, o exame de rigidez do cruzado caudal,
patelar e menisco em joelhos sendo correlacionado ao tempo de evolução e gravidade
da doença articular degenerativa traria informações valiosas.
Como já dito, é possível e válida a realização da elastografia do joelho
em diferentes angulações dos membros dos animais examinados e, inclusive, a
avaliação com o animal em posição quadrupedal. Situações estas que garantem
dados em diferentes tensões ligamentares, tendíneas e musculares e são relevantes
tanto em animais saudáveis quanto nos doentes e nos tratados cirurgicamente ou não.
Almeja-se que a relevância e o potencial clínico deste estudo tenha se
elucidado diante de todas estas moções.

