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Introdução

A luxação patelar é uma das afecções mais 
comuns da articulação fêmuro-tíbio-patelar do cão [1], 
sendo caracterizada pelo deslocamento medial ou 
lateral da patela de sua posição normal no sulco 
troclear [2]. A luxação pode ser intermitente, lateral ou 
medial; traumática ou congênita [3; 4]. 

A luxação medial congênita é mais comum do que a 
luxação lateral, representando 75 a 80% dos animais 
acometidos [5]. Cães de ambos os sexos, raça ou idade 
podem ser afetados, mas geralmente cães de raça Toy 
ou pequenas são mais acometidos [6].

Os sinais clínicos associados à luxação patelar 
congênita variam com o grau no sistema de Putman [7], 
que foi adaptado por Singleton [8]. O diagnóstico da 
luxação patelar é feito quando a patela pode ser luxada 
lateralmente ou medialmente a partir da posição normal 
da tróclea femoral [7]. Deve-se observar instabilidade 
em ambas as direções; presença de crepitação; grau de 
rotação da tuberosidade tibial; incapacidade de redução 
da patela; localização da patela na tróclea; 
incapacidade de estender o membro em ângulo normal 
de estação e presença ou ausência do movimento de 
gaveta [5].

Segundo Roush [2], após a realização do exame 
ortopédico do membro posterior e observação de dor 
localizada, um segundo exame deve ser feito com o 
animal sedado, pois permite uma favorável 
manipulação da articulação sem resistência. Em alguns 
casos de luxação patelar grau IV em raças pequenas 
pode desencadear a contratura do quadríceps, que faz 
com que a articulação do joelho tenha limitada 
amplitude de movimento [9]. Em outras afecções 
ortopédicas também há necessidade de realizar o exame 
ortopédico com o animal sedado ou anestesiado, como 
é o caso da articulação escapulo-umeral quando é 
necessário fazer movimentos de gaveta, para verificar 
lassidão e instabilidade [5] e no exame ortopédico dos 
carpos, para realização de movimentos de flexão, 
extensão, rotação e estresse ligamentar, pois o animal 

consciente pode dificultar o exame pelo grau de dor e 
edema na região [10].

O prognóstico é favorável para cães de pequeno porte 
com luxação de segundo ou terceiro grau e também para 
cães de grande porte, se a luxação tiver sido corrigida antes 
que tenha ocorrido grave erosão cartilaginosa. As luxações 
de quarto grau podem ser corrigidas com êxito em cães 
filhotes; em animais idosos, o prognóstico reservado [1].

Com este trabalho objetivou-se determinar os achados 
musculotendineos e osteoarticulares que determinam o 
planejamento cirúrgico, nos períodos pré e pós-indução 
anestésica, mediante exame ortopédico minucioso, em cães 
com luxação patelar medial atendidos no setor de 
pequenos animais do Hospital Veterinário da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (HV - UFRPE), permitindo 
saber qual é a melhor situação para escolher as técnicas 
cirúrgicas a serem aplicadas para a correção patelar.

Material e métodos

Foram utilizados 14 joelhos de animais (cães) com 
luxação patelar medial atendidos no HV-UFRPE. Em cada 
paciente foi realizado: anamnese, exame físico e o exame 
ortopédico, que classificava os joelhos quanto à escala 
funcional. No exame ortopédico específico eram avaliados 
os dois joelhos com o animal sem anestesia e após a 
estabilização anestésica e todos os dados foram anotados. 
Uma comparação entre os resultados desses dois exames 
foi realizada para identificar diferenças.

Após o procedimento cirúrgico, realizava-se a 
prescrição médica, os cuidados pós-cirúrgicos e agendado o 
retorno para acompanhamento da evolução do membro 
após a cirurgia (90 dias).

Resultados e Discussão

Dos 12 animais atendidos no HV-UFRPE com 
luxação patelar medial, foram operados 14 joelhos, sendo 
seis (42,8%) direito e oito (57,2%) esquerdo. 

Os achados encontrados no exame ortopédico 
específico foram baseados seguindo orientações de 



Piermatei e Flo, (1999) que afirmam que em todo 
exame ortopédico da articulação do joelho deve-se 
observar se há instabilidade em ambas as direções; 
presença de crepitação; grau de rotação da 
tuberosidade tibial; incapacidade de redução da patela; 
localização da patela na tróclea; profundidade do sulco 
troclear, incapacidade de estender o membro em ângulo 
normal de estação e presença ou ausência do 
movimento de gaveta, sendo que afirmam que cada um 
destes fatores afetam os passos a serem seguidos para o 
reparo cirúrgico, pelo qual o joelho sempre deve ser 
examinado também quanto à instabilidade do ligamento 
cruzado (por meio do movimento de gaveta) e com a 
patela reduzida. 

Observou-se que houve diferença entre as 
alterações no exame comparativo nos joelhos sem ou 
com anestesia (Tabela 1). Nove animais (52,9 %) 
apresentaram o músculo sartório tenso no primeiro 
exame, já no segundo exame (com o animal 
anestesiado) apenas quatro animais (23,5%) 
apresentaram e os mesmos sofreram procedimento 
cirúrgico específico para tal alteração. Três animais 
(17,6%) apresentaram tensão do músculo reto femoral 
no 1º exame, já no segundo os mesmos apresentavam-
se relaxados, não sendo necessária correção cirúrgica 
deste músculo. De acordo com Piermatei e Flo (1999) e 
Muzzi (2003) a palpação á procura de rigidez do 
ligamento cruzado pode provocar dor, que pode gerar 
contração da musculatura do membro afetado. Portanto 
a sedação pode ser necessária, caso seja detectada 
tensão músculo tendínea em animal sendo examinado 
sem anestesia.

Read (1999), diz que após o paciente tenha sido 
anestesiado, deve-se realizar outra palpação ortopédica 
para fazer outra avaliação, como a amplitude de 
movimento da articulação do joelho e para comprovar 
se há problemas secundários como ruptura do 
ligamento cruzado cranial; e afirma ainda, que em 
alguns casos a luxação patelar grau IV em raças 
pequenas pode desencadear a contratura do quadríceps, 
que faz com que a articulação do joelho tenha uma 
amplitude de movimento limitada; então concordando 
com o mesmo, o quadro 5 mostra que o exame no 
animal sob efeito da anestesia, verificam-se diferenças 
no exame ortopédico quanto as alterações de tecidos 
moles envolvidos com a luxação patelar, e nenhuma 
referente as deformidades osteoarticulares.

Os animais foram reavaliados 90 dias após a 
cirurgia e todos estavam considerados normais, 
segundo o grau no sistema de Putman [7], que foi 
adaptado por Singleton [8], o que significa que não 
apresentaram recidiva de luxação patelar, e que a 

claudicação, a estação e o caminhar estão normais, que o 
suporte do peso é normal nos 4 membros, que a disposição 
para levantar o membro contra lateral está ótima e que o 
animal está livre de dor à palpação do joelho, resultados 
estes que demonstram que a escolha dos procedimentos 
cirúrgicos reparadores foi correta. 

A relação entre os dois exames e o número de 
correções cirúrgicas não é equivalente, pois há também 
mais de um tipo de avaliação que leva ao mesmo 
diagnóstico, como a ruptura do ligamento cruzado cranial 
que se utiliza o movimento de gaveta e o teste de 
compressão tibial (cães 1 e 2) e por vezes utilizou-se até 
mais de um procedimento cirúrgicos para corrigir apenas 
uma alteração; concordando com Schossler e Schossler 
(1992) que cita que normalmente, o uso de uma técnica 
isolada não tem bom resultado ou não é indicada para todos 
os graus de luxação, devendo-se associar mais de um 
procedimento. Todos os animais avaliados 90 dias após o 
procedimento obtiveram sucesso cirúrgico de 100%, 
independentemente das técnicas utilizadas baseando-se no 
exame ortopédico pré ou pós indução anestésica.

Os resultados evidenciaram que quando um cão com 
luxação patelar está sob efeito da anestesia acaba gerando, 
apesar de poucas, diferenças no exame ortopédico em
relação ao seu estado consciente (não anestesiado), quanto 
as alterações de tecidos moles (musculotendinosas) e 
nenhuma alteração referente às deformidades 
osteoarticulares e que a escolha dos procedimentos 
cirúrgicos corretivos baseados nos achados ortopédicos dos 
cães já anestesiados, leva a total sucesso de recuperação 
funcional, sem recidivas.
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Tabela 1. Comparativa das alterações em todos os joelhos sem e com anestesia e quantas técnicas cirúrgicas prevaleceram.

Todos os joelhosAlterações

Sem Anestesia

n (%)

Com Anestesia

n (%)

Correção cirúrgica

n (%)

Rotação da crista tibial 14 (100%) 14 (100 %) 14 (100%)

Arrasamento do sulco troclear 12 (85,7%) 12 (85,7%) 12 (85,7%)

Mov. de gaveta cranial 2 (14,3%) 2 (14,3%) 2 (14,3%)

Mov. de gaveta caudal 0 0 0

Mov. de gaveta medial/lateral 0 0 0

Click meniscal 0 0 0

Teste de compressão tibial 2 (14,3%) 2 (14,3%) 2 (14,3%)

M. quadríceps 2 (14,3%) 2 (14,3%) 2 (14,3%)

M. sartório 9 (75%) 4 (33,3%) 4 (33,3%)

M. reto femoral 3 (25%) 0 0

Crepitação 2 (14,3%) 2 (14,3%) 0

Instabilidade lateral 0 0 0

Instabilidade Medial 0 0 0

Irredutibilidade patelar 3 (25%) 3 (25%) -


