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Resumo
A Displasia Coxofemoral (DCF) caracteriza-se por ser de natureza poligênica, quantitativa, multifatorial 
e extremamente complexa, que comumente resulta em alterações degenerativas irreversíveis. É uma 
enfermidade articular frequente em cães, principalmente em raças de médio e grande porte. Os sinais 
clínicos variam amplamente, desde claudicação intermitente até dor aguda e paresia voluntária. O diag-
nóstico definitivo é feito somente através do exame radiográfico, obedecendo a padrões de execução e 
interpretação. Abrangendo tratamentos por técnicas profiláticas para que o animal não sinta dor, sendo 
uma doença onde se pode utilizar técnicas cirúrgicas, dependendo do grau em que a doença apresenta e 
da idade do paciente.  Com o diagnóstico correto, é o primeiro passo para tomar algumas providências 
que vai evitar ou minimizar os efeitos da moléstia. O tratamento clínico é baseado na utilização de anal-
gésicos, antiinflamatórios não esteroidais e até mesmo os esteroidais, pode ser feito também o controle 
de peso do animal, fisioterapia (natação, caminhadas), evitar que o animal deambule em piso liso e a 
utilização da acupuntura, trazendo bons resultados. Algumas técnicas cirúrgicas utilizadas pode ser a 
remoção total da cabeça do fêmur, onde é uma cirurgia invasiva para um animal jovem. Relata-se o caso 
de um animal jovem de 8 meses de idade que foi diagnosticado com (DCF), e optado pela técnica cirúr-
gica de osteotomia pélvica tripla bilateral, associando com tratamento pós-cirúrgico, sendo indicado a 
fisioterapia, para uma rápida resposta de melhora do animal.
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Abstract
Coxofemoral dysplasia (DCF) is characterized by a polygenic, quantitative, multifactorial and extremely 
complex nature, which commonly results in irreversible degenerative changes. It is a frequent joint dise-
ase in dogs, especially in medium and large breeds. Clinical signs vary widely, from intermittent claudi-
cation to acute pain and voluntary paresis. The definitive diagnosis is made only through radiographic 
examination, obeying patterns of execution and interpretation. Covering treatments by prophylactic 
techniques so that the animal does not feel pain, being a disease where surgical techniques can be used, 
depending on the degree in which the disease presents and the age of the patient. With the correct diag-
nosis, it is the first step to take some measures that will avoid or minimize the effects of the disease. The 
clinical treatment is based on the use of analgesics, non-steroidal anti-inflammatory drugs and even 
steroids, animal weight control, physical therapy (swimming, walking), avoiding the animal to wander 
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on smooth floor and the use of acupuncture , Bringing good results. Some surgical techniques used may 
be total removal of the femoral head, where it is an invasive surgery for a young animal. In the present 
report, a young animal of 8 months of age who was diagnosed with (DCF), and opted for the bilateral 
triple pelvic osteotomy surgical technique, was associated with post-surgical treatment, and physiothe-
rapy was indicated for a rapid improvement response Of the animal.

Keywords: claudication, surgery, diagnostic, physiotherapy, treatment.

Introdução 
A displasia coxofemoral canina afeta muitas ra-

ças, sendo mais comum nas de médio e grande por-
te é uma doença hereditária, mas não é congênita, 
ou seja, o cão não nasce com displasia, mas devi-
do à influência de fatores ambientais, alimentares 
e excesso de exercício, associada a um importante 
componente genético, origina-se um desequilíbrio 
entre a massa muscular e o desenvolvimento es-
quelético (1).

Desenvolve-se pela incongruência entre a cabe-
ça ao se articular com acetábulo, gerando frouxidão 
de tecidos moles e instabilidade local, além de do-
ença articular degenerativa (2).

Todas as raças de cães podem ser acometidas, 
porém a doença é mais comum em raças de porte 
grande. A prevalência em algumas raças é acima de 
70%, sendo a doença ortopédica mais comum dos 
cães (3).

Os sinais clínicos da DCF variam amplamente, 
podendo apresentar claudicação uni ou bilateral, 
dorso arqueado, anormalidades de deambulação 
especialmente após períodos de exercício e movi-
mento da articulação coxofemoral, frequentemente 
limita-se devido à dor articular (1).

A sintomatologia apresentada está associada à 
dor uni ou bilateral e a gravidade desses sinais de-
penderá do grau da evolução (2).

Para o tratamento da displasia coxofemoral são 
descritos diversos procedimentos cirúrgicos, profi-
láticos ou terapêuticos, cada qual com vantagens e 
desvantagens; em pacientes jovens preconiza-se o 
tratamento por técnicas profiláticas, cujo objetivo é 
melhorar a congruência articular (3).

No presente relato foi optado pela seguinte téc-
nica: Osteotomia pélvica tripla bilateral, que é um 
procedimento profilático que promove reorienta-
ção do acetábulo e aumento da cobertura da cabe-
ça femoral (4). É indicada para cães jovens, entre 
quatro e oito meses de idade, os quais demonstrem 
sinais clínicos e subluxação, porém sem presença 

de doença articular degenerativa, acetábulo raso e 
doença neurológica; visto que animais nessa idade 
ainda permitem remodelamento ósseo (2).

Dentro das técnicas abordadas, abrangem-se 
técnicas simples e complexas, nas quais o cirurgião 
opinará pela facilidade, solução da causa base ou 
apenas para retirar a dor.

O objetivo do presente trabalho é relatar a ocor-
rência de displasia coxofemoral em canino da raça 
Bernese e os resultados obtidos através do exame 
de diagnóstico por imagem, sendo a opção mais in-
dicada a intervenção cirúrgica utilizando a técnica 
osteotomia pélvica tripla bilateral, após o animal 
ter sido submetido à cirurgia e outros tratamentos 
como fisioterapia apresentava uma grande melhora 
e apoio aos membros sem dificuldades.

Relato de caso
Relata-se o caso clínico de Displasia coxofemoral 

(DCF), atendido em Janeiro de 2017, no Centro de 
Especialidades Médico Veterinário (CEMEV), loca-
lizado na cidade de Campo Grande/MS, um cão da 
raça Bernese, com 8 meses de idade, macho e peso 
corporal de 25 kg. O tutor relatou que o animal fez 
uma viagem longa de avião, na volta o mesmo pas-
sou a apresentar claudicação em membro posterior 
direito, mas adiantou que sempre percebeu que o 
paciente andava “bamboleando”. Completando, o 
tutor refere quando o animal corre muito, apresen-
ta claudicação mais intensa e decidiram procurar 
um especialista logo que o paciente apresentou hi-
porexia.

Na observação ambulatorial, o paciente apre-
sentava ataxia e claudicação em membro posterior 
direito. No exame físico, o animal estava tenso, não 
demonstrou dor a palpação dos membros, porém 
notou-se atrofia muscular bilateral. Foram realiza-
dos exames ortopédicos específicos, feito hiperex-
tensão dos membros e o paciente apresentou dor, 
em seguida realizou-se o teste de Ortolani, onde 
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obteve uma resposta positiva nos dois membros, 
evidenciando a sensibilidade dolorosa em região 
coxofemoral.

A partir do exame, o animal foi encaminhado 
para o setor de imagens a pedido do médico vete-
rinário que solicitou duas projeções (L-L e V-D) da 
região coxofemoral. Identificando incongruência 
na articulação coxofemoral com subluxação bilate-
ral do fêmur, evidenciando a doença articular de-
generativa (DAD) diagnosticando-se displasia co-
xofemoral em grau de displasia moderado bilateral.

Figura 1: Imagem radiográfica do paciente, projeção V-D, 
identificando a displasia coxofemoral, caracterizada por arra-
samento do acetábulo e subluxação coxofemoral (Fonte: Ar-
quivo pessoal).

Foi indicado pelo Médico Veterinário respon-
sável pelo caso, o procedimento cirúrgico optando 
pela técnica de osteotomia pélvica tripla bilateral, 
por conta da idade do paciente, tendo um intervalo 
médio de 40 dias entre a cirurgia de um membro 
para outro por conta do tempo anestésico e, princi-
palmente, a atrofia importante dos membros poste-
riores. Foram realizados exames laboratoriais (he-

mograma) para descarte de qualquer alteração no 
paciente antes do procedimento cirúrgico. 

O primeiro membro operado foi o direito, pois 
era o membro em que apresentava mais claudica-
ção e presença de dor. Após a preparação pré-anes-
tésica, o paciente foi encaminhado para o centro 
cirúrgico para a realização do procedimento. Em 
decúbito lateral com adução do membro, foi reali-
zada a primeira incisão cutânea sobre o músculo 
pectíneo e em seguida a dissecação cuidadosa do 
mesmo e ressecção do tendão do pectíneo possibi-
litando assim a abordagem do ramo do púbis a ser 
fraturado. Utilizando o afastador de Hohmann para 
isolar o osso, realizou-se a fratura no púbis com a 
serra. Após, foi realizado o fechamento da incisão 
com padrões simples em musculatura, subcutâneo 
e pele utilizando fios de sutura de nylon (5).

Com a primeira osteotomia realizada, abordou-
-se o ísquio com incisão cutânea sobre a tuberosi-
dade isquiática onde foi possível a observação do 
músculo isquiático, logo seccionado a fim de expor 
o ísquio. Protegendo os compartimentos craniais e 
caudais com afastador de Hohmann, foi efetuada a 
osteotomia do osso 8 (5). A sutura foi realizada em 
seguida, no mesmo plano anterior.

Figura 2: Imagem radiográfica realizada após o primeiro pro-
cedimento cirúrgico (Fonte: Arquivo pessoal).
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A incisão para o próximo passo foi feita desde 
a crista ilíaca ao trocânter maior do fêmur, seguido 
de dissecação subcutânea e incisão entre múscu-
lo glúteo médio e tensor da fáscia lata, expondo o 
ílio. Após foi realizada a osteotomia, protegendo a 
musculatura e vascularização em torno, para colo-
cação da placa. Após posicionar e fixar o implante, 
foi efetivado o mesmo padrão de sutura das demais 
incisões completando o procedimento (4).

Logo após 24-48h realizado o procedimento 
cirúrgico, o paciente foi encaminhado para trata-
mento pós-cirúrgico para obter-se uma melhor res-
posta, sendo assim indicado sessões de fisioterapia, 
onde foi estabelecida uma melhora na condição 
muscular, adiantamento no processo de cicatriza-
ção e também segurança do paciente no membro 
operado. Não se soube o motivo, mas o raio-x pós 
apontou fratura no ísquio, logo não interferiu no 
andar do paciente. Após 40 dias que ocorreu a pri-
meira cirurgia, foi realizado o mesmo procedimen-
to e técnica no membro esquerdo e novamente foi 
acompanhado por sessões de fisioterapia.

Figura 3: Imagem radiográfica realizada após o segundo pro-
cedimento cirúrgico (Fonte: Arquivo pessoal).

No retorno para retirada dos pontos em 12 dias 
após o procedimento cirúrgico, o paciente apresen-
tava um melhor apoio dos membros e hipertrofia 
bilateral. No exame físico, o animal não apresen-
tava mais sensibilidade dolorosa nos testes de hi-
perextensão e teste de Ortolani negativo. Após o 
término das sessões de fisioterapia, o paciente apre-
sentava andar normal.

No presente relato descrito, foi autorizado pela 
tutora do paciente Gleice Bandeira de Souza Nunes, 
todas as informações necessárias.

Discussão
O paciente da raça Bernese, por ser um animal 

de grande porte e pesar 25 kg, está predisposto a 
apresentar uma displasia coxofemoral. Segundo os 
sinais clínicos, e através dos exames radiográficos 
foi confirmada a presença de displasia coxofemo-
ral no paciente. Os sinais clínicos como claudica-
ção uni ou bilateral, dorso arqueado, peso corporal 
deslocado em direção aos membros anteriores, com 
rotação lateral desses membros e andar bambole-
ante, sendo os mesmos sinais clínicos que o pacien-
te apresentou durante o exame clínico, e também 
relatado pelo tutor (2). Após ser realizado teste de 
Ortolani que foi positivo, o paciente foi indicado 
para o procedimento cirúrgico. 

O candidato ideal para uma osteotomia tripla é 
um animal com displasia acetabular de 7 a 12 me-
ses de idade com lassidão articular que clinicamen-
te manifeste sintomatologia e que não apresente 
sinais de degeneração articular (6). Sendo assim foi 
optado pelo médico veterinário responsável pelo 
caso a técnica de osteotomia pélvica tripla bilateral, 
principalmente pelo animal apresentar 8 meses de 
idade. 

Para uma melhor resposta do paciente e em 
melhoramento do bem estar do animal, é indicado 
acompanhamento pós-operatório, respondendo as-
sim o tratamento cirúrgico (5). Foi indicado como 
tratamento pós-cirúrgico a fisioterapia, sendo as-
sim o animal ao voltar para a retirada dos pontos, 
apresentava melhor condição de apoio do membro 
ao solo.

Conclusão
A displasia é muito comum em cães de grande 

porte, com isso quando um animal jovem, que apre-
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senta mais de 20 kg em poucos meses, deve sem-
pre ser observado pelo tutor a sua condição física 
diariamente, porque um animal jovem tendo DCF, 
ainda continua tendo uma vida ativa. Apresentan-
do os sinais clínicos, deve-se recorrer ao médico ve-
terinário para que possa verificar a situação do ani-
mal, sendo diagnosticado, dependendo do grau que 
a displasia apresenta, deve-se indicar intervenção 
cirúrgica para a melhora do paciente, sendo assim, 
logo após o procedimento o animal, vem a ter uma 
vida ativa normalmente.
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