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Introdução

A displasia coxofemoral de cães foi 
definida por [1] como doença biomecânica 
representada pela disparidade entre massa 
muscular primária e rápido crescimento ósseo. 
Em estudo com cães jovens, [2] sugere que 
anormalidades da musculatura pélvica estão 
fortemente relacionados com o desenvolvimento 
da enfermidade. [3] vai além em sua definição, 
relatando que a displasia coxofemoral é uma 
síndrome relativa ao desenvolvimento músculo-
esquelético anormal, causada primariamente por 
predisposição genética, mas com ação de outros 
fatores, como rápido crescimento, exercícios 
intensos, constituição alimentar e ambiente em 
que vive o animal.

Desde os primeiros relatos de displasia 
coxofemoral canina feitos por Schnelle em 
1937, há mais trabalhos escritos a respeito desta 
moléstia do que sobre qualquer outra 
enfermidade relacionada à ortopedia de 
pequenos animais. No entanto, não se afirma 
seguramente qual a exata etiologia da afecção. 
Existem indícios comprovados somente pela 
hereditariedade da doença de que exista uma 
ação poligênica responsável por lesões 
primárias na cartilagem e nos músculos que 
fazem o suporte da região coxofemoral [1,4], 
associada à participação ambiental. Uma das 
hipóteses mais aceitas atualmente é a de que 
cães acometidos nascem com articulação normal 
e, devido a fatores genéticos, forças musculares 
não são suficientes para manter a cabeça do 

fêmur no acetábulo, causando lassidão da 
articulação coxofemoral e, consequentemente, 
incongruência articular com posterior doença 
articular degenerativa [1,5].

A dor, com consequente claudicação e 
impotência funcional dos membros pélvicos é 
causada inicialmente pela lassidão e 
instabilidade articulares, sendo observada 
frequentemente em animais jovens. Na fase 
crônica da doença, estes sinais clínicos são 
decorrentes do processo de degeneração
secundária à incongruência articular. Tal 
degeneração resulta em lesões na cartilagem, 
microfraturas da cabeça femoral e acetábulo e 
processos inflamatórios da cápsula articular
[2,3,4]. 

Percebe-se especial dificuldade nos 
animais acometidos em levantar-se e deitar-se, 
momentos em que normalmente está presente a 
vocalização por sensibilidade dolorosa. Ainda é 
relatada como sinal clínico presente, a atrofia 
muscular de membros pélvicos, de acordo com
o severidade do caso. Esse fato parece estar 
relacionado à transferência de peso para os 
membros torácicos, na tentativa de minimizar a 
dor e desconforto articular [5]. Neste trabalho, o 
objetivo foi relatar a displasia coxofemoral em 
um cão ressaltando a importância da exploração 
clínica, e com isso, o tratamento profilático, 
antes que a doença progrida.
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Material e métodos

No Hospital Veterinário, do 
Departamento de Medicina Veterinária, da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, foi 
atendido um animal da espécie canina, macho, 
de raça Pastor Alemão e com 9 anos de idade. O 
animal chamado Bethoven, de peso 29,14Kg, 
foi levado à consulta por apresentar, segundo 
proprietário, claudicação, dificuldade de 
locomoção do membro posterior esquerdo, 
apatia, andar bamboleante, peso corporal 
deslocado em direção aos membros anteriores e
rotação lateral desses membros. Foi feita a 
avaliação clínica completa, na qual se percebeu 
dor e crepitação durante a palpação.

Os demais aspectos clínicos 
relacionados à alimentação e ingestão de água 
estavam satisfatórios, assim como temperatura. 
Como exame complementar, foi solicitado o 
raio X pélvico, no qual se confirmou a suspeita 
de displasia coxofemoral do membro posterior 
esquerdo. O raio X foi feito na posição ventro-
dorsal da articulação coxofemoral. O tratamento 
realizado foi com Sulfato de condroitina 450mg, 
1 cap/VO/BID/5d; Sulfato de glucosamina 
670mg, 1cap/VO/SID/60d; Meloxicam 7,5mg, 
½ comp/VO/SID/10d.

Resultados e discussão

Com base nos exame clínico e 
radiográfico fez-se o diagnóstico de displasia 
coxofemoral. A precocidade no diagnóstico da 
displasia aumenta as chances de que o animal 
venha a desenvolver uma qualidade de vida 
satisfatória. Segundo [1,2], a desigualdade entre 
o crescimento da musculatura pélvica e o fêmur, 
é uma das causas da displasia coxofemoral. 
Corroborando com [3,4], fatores como ambiente 
em que o animal vive, hereditariedade, 
exercícios físicos e alimentação são também 
responsáveis pelo surgimento da displasia. Para 
[1,4], ainda há uma outra causa: a ação de lesões 
primárias tanto na musculatura quanto na 
cartilagem. 

A terapêutica medicamentosa é baseada 
em antiinflamatórios, analgésicos e produtos de 
origem natural com a propriedade de regenerar 
(anabolizar) e proteger a cartilagem articular 
degenerada produzindo uma analgesia natural. 
No tratamento cirúrgico, para os casos 
considerados de maior gravidade, pode ser 
implantada, dentre outras possibilidades, uma 
prótese total da articulação prejudicada ou, em 
casos extremos, a amputação da cabeça do 
fêmur.

De acordo com [3,4,5], há indícios que 
a displasia seja hereditária, logo, recomenda-se 
que o animal não seja utilizado para reprodução. 
Nos casos diagnosticados, algumas atitudes 
podem ser tomadas a fim de prevenir, como 
evitar que o filhote permaneça em pisos lisos e 
escorregadios, dando-se preferência a pisos 
ásperos (tanto para mãe quanto para filhotes), 
exercitar moderadamente os filhotes já a partir 
do 3º mês de vida, evitar a superalimentação 
para que o cão não se torne obeso e não utilizar 
suplemento alimentar sem o conhecimento do 
veterinário.

Muito embora seja hereditária, a 
displasia não pode ser considerada congênita, 
pois, para que se desenvolva o desequilíbrio 
entre o desenvolvimento esquelético e a massa 
muscular do animal, não basta que o cão nasça 
com a doença [3]. Mesmo que o cão não 
apresente sintomas, sobretudo aqueles de grande 
porte, é recomendável que sejam feitos os 
exames específicos para que, caso seja 
confirmada a displasia, o tratamento seja 
iniciado o mais rapidamente possível a fim de se 
evitar que os filhotes desenvolvam a doença ou, 
caso já sejam portadores, possam ter boa 
qualidade de vida.
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Figura 1. Displasia coxofemoral canina. Desencaixe 
da articulação coxofemoral do membro posterior 
esquerdo em cão de raça Pastor Alemão.


