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Objetivou-se relatar um caso de ruptura de menisco lateral

detectada por meio do exame ultrassonográfico em um cão

Com isso, demonstra-se a grande relevância da avaliação

ultrassonográfica articular em pacientes que apresentam alterações

ortopédicas com sinais clínicos de claudicação e dor, por exemplo,

associado a ausência de alterações ao exame físico ortopédico, bem

como ao exame radiográfico. Pois as alterações em tecidos moles

referidas a articulação, podem ser detectadas de forma precoce,

auxiliando, portanto, na melhora dos prognósticos e norteamento de

tratamento eficazes. Mesmo que a ressonância magnética seja o

método de escolha, com maior acurácia, a ultrassonografia mostrou-

se eficaz na determinação diagnóstica de lesão meniscal.
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RELATO DO CASO

Foi atendido um cão sem raça definida, médio porte, de

aproximadamente um ano de idade, não castrado. A queixa

principal apresentada pelo tutor foi de claudicação do membro

pélvico esquerdo. O tutor relatou que o animal foi resgatado há

seis meses e foi levado para uma propriedade rural, onde não

possuía restrição de movimentação e tinha convívio com outros

coabitantes. E que iniciou o quadro de claudicação há alguns

dias, porém, não observou nenhum evento traumático. Ao exame

clínico, constatou-se discreto aumento de volume de tecidos

moles adjacente a articulação femorotibiopatelar esquerda.

Durante a manipulação o animal apresentava dor e, não foram

observadas lesões cutâneas ou sinais de trauma no animal. Na

avaliação ortopédica a articulação apresentou-se estável.

Suspeitou-se de ruptura parcial de ligamento cruzado cranial e/ou

processo inflamatório/infeccioso articular, sendo, portanto,

solicitada a realização de estudo radiográfico da articulação

femorotibiopatelar esquerda. Ao exame radiográfico constatou-se

apenas discreto aumento de opacidade em espaço articular,

indicando efusão sinovial. Associado a anamnese, histórico e

achados clínicos, foi solicitado exame ultrassonográfico da

articulação femorotibiopatelar para complementação do estudo.

Ao exame ultrassonográfico observou-se descontinuidade do polo

cranial do menisco lateral esquerdo, o qual apresentava-se

heterogêneo com áreas hipoecogênicas, associada presença de

líquido anecogênico homogêneo adjacente, bem como distensão

do recesso suprapatelar por líquido anecogênico homogêneo.

CONCLUSÃO

Figura 1: Imagem ultrassonográfica em abordagem lateral da articulação
femorotibiopatelar de um cão. Descontinuidade do polo cranial do menisco
lateral esquerdo (*), o qual apresenta-se heterogêneo com áreas
hipoecogênicas, associada presença de líquido anecogênico homogêneo
adjacente (seta). F: fêmur, T: tíbia. Setor de Diagnóstico por Imagem
HV/UFG, 2021.

Ligamentos cruzado cranial e colaterais lateral e medial

apresentaram-se íntegros, bem como menisco medial. Sendo esses

achados indicativos de ruptura de menisco lateral e efusão sinovial.


