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Introdução

A displasia coxofemoral é uma alteração do 
desenvolvimento da articulação da cabeça do 
fêmur com o acetábulo, caracterizada 
radiograficamente pelo arrasamento do 
acetábulo, achatamento da cabeça do fêmur, 
subluxação ou luxação coxofemoral e outras 
alterações osteoartróticas secundárias [1].

A doença afeta muitas raças caninas,  sendo 
mais comum em cães de médio e grande porte. 
Machos e fêmeas são afetados igualmente, em 
contraste com a espécie humana onde 80% dos 
casos são em mulheres [2].

A etiopatogenia  desta malformação é 
descrita como de origem genética, cujas bases 
não estão bem definidas, e múltiplos fatores 
podem influenciar ou modificar sua 
manifestação genética. A nutrição é o principal 
fator que pode afetar a expressão genética da 
displasia e a ingestão de alimentos deve ser 
devidamente balanceada e restrita, mantendo o 
cão magro, de tal forma que as costelas e os 
processos espinhosos das vértebras sejam 
palpáveis, mas não visíveis. Dietas com alto teor 
de energia, proteína, cálcio e fósforo tendem a 
levar o animal à obesidade, aumentando a 
sobrecarga articular [3].

Outros fatores foram apontados como causas 
da displasia coxofemoral e dentre eles destaca-
se o hiperestrogenismo materno. Como o termo 
indica, a fonte do estrógeno excessivo é a cadela
gestante. A idéia de que a displasia coxofemoral
ocorre no feto em desenvolvimento, exposto a 
elevadas concentrações de estrógeno no útero, 
surgiu após a observação feita no início dos 
anos 50 de que mães de crianças com displasia 
coxofemoral possuíam altas concentrações de 
estrógeno no sangue e na urina. Apesar da 
cadela apresentar níveis sangüíneos de 
estrógeno muito mais baixos, a administração de 
pequenas doses de benzoato de estradiol, 
durante o terço final da gestação, possibilitou a 
reprodução experimental da doença. Sabe-se 
que o estrógeno, em condições normais, 
antagoniza o hormônio do crescimento. Deste 
modo, atuaria inibindo a mitose dos 
condrócitos, comprometendo o crescimento 
ósseo. Ora, não havendo crescimento ósseo 

adequado, isso poderá resultar em instabilidade 
articular e suas possíveis conseqüências [3].

O objetivo do presente trabalho é relatar um 
caso de displasia coxofemoral em cadela da raça 
Boxer, com quadro de claudicação de evolução 
crônica.

Material e métodos

Foi atendido no Hospital Veterinário 
(HOVET) da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco – UFRPE, um animal da espécie 
canina, da raça Boxer, fêmea, com oito anos de 
idade, pesando 30Kg. O proprietário relatava 
claudicação dos membros posteriores há 
aproximadamente dois meses, andar 
cambaleante e desequilibrado, tendo um ganho 
de peso significativo após restrição do espaço 
para exercícios ocorrido há 3 anos. O animal 
apresentava mucosas normocoradas, grau de 
hidratação normal, obesidade e estava em 
período de estro. Não demonstrou dor durante 
exame físico, tendo resultado negativo ao Teste 
de Ortolani.

As suspeitas clínicas foram de displasia ou 
subluxação coxofemoral. Para confirmação de 
diagnóstico foi solicitado exame radiográfico da 
articulação coxofemoral; além de exames 
hematológicos – hemograma e bioquímica 
sérica (TGO, TGP, uréia e creatinina).

Como protocolo terapêutico, foi receitado 
Meloxican (0,1mg/kg) para analgesia e Sulfato 
de Condroitina (1g/20Kg) como auxiliar da 
regeneração articular, bem como restrições às 
atividades físicas e dieta alimentar.

Após três semanas o animal retornou ao 
HOVET com piora do quadro clínico, sendo 
encaminhado para o setor de cirurgia. Foi 
utilizada a técnica de denervação, com evolução 
da melhora do quadro.

Resultados e Discussão

No exame radiográfico (Figura 1) verificou-
se desproporção entre a cabeça do fêmur e o 
acetábulo, diminuição do espaço articular 
coxofemoral, arrasamento de acetábulo, 
achatamento da cabeça do fêmur bilateral, sendo 



sinais indicativos de displasia coxofemoral, 
como descreve a literatura [4, 5]. 

Os exames hematológicos apresentaram-se 
dentro dos parâmetros fisiológicos.

Verifica-se que o caso corrobora com Lust et 
al. [6], quando estes citam a influência de 
superalimentação como sendo fator de 
influência para o surgimento da displasia 
coxofemoral.

Ratifica os escritos de Wallace [7], quando 
este cita que os animais doentes podem 
apresentar claudicação uni ou bilateral, dorso 
arqueado, peso corporal deslocado em direção 
aos membros anteriores, com rotação lateral 
desses membros e andar bamboleante.

Com o presente trabalho conclui-se que a 
patologia é de caráter genético, porém o manejo 
nutricional inadequado pode influenciar para o 
surgimento e/ou agravamento do quadro de 
displasia coxofemoral, levando à diminuição da
qualidade de vida do paciente por ocasionar 
fortes dores articulares. O que compromete a 
realização de atividades físicas, bem como 
dificulta as cotidianas. 
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Figura 1. Radiografia da articulação coxofemoral.


