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RESUMO 

 

O presente relatório de estágio final, realizado no âmbito do Mestrado Integrado em 

Medicina Veterinária, tem por objetivo demonstrar as atividades práticas desenvolvidas 

durante seis meses. Nomeadamente, quatro meses passados na Clínica Veterinária de 

Santa Rita (CVSR), em Ermesinde e dois meses no Centro Veterinário Conimbricense 

(CVC), em Coimbra, incluindo o relato detalhado e discussão de três casos clínicos de 

cirurgia ortopédica em animais de companhia. Um caso clínico ocorrido na Clínica 

Veterinária de Santa Rita e dois casos clínicos no Centro Veterinário Conimbricense. 

Durante os seis meses de estágio repartidos entre CVSR e CVC foi possível o 

acompanhamento do serviço de consultas e internamento, sendo que a maior parte do 

tempo foi em cirurgia dada a paixão por esta área. Dada a casuística foi possível ver uma 

elevada quantidade e diversidade de casos clínicos e cirurgias. Dos casos acompanhados 

foram escolhidos três para serem apresentados neste relatório. 

O primeiro caso trata-se de uma displasia de anca num cão de raça Leão da Rodésia de 9 

meses de idade. Este animal tinha como sinal clínico, uma ligeira claudicação. Quanto a 

exames complementares foi realizado um exame radiográfico das ancas onde se avaliou 

o ângulo de Norberg que se verificou ser compatível com uma displasia de anca. Mediante 

este diagnóstico definitivo e tendo em conta a idade do animal realizou-se como 

tratamento cirúrgico uma Osteotomia Dupla Pélvica bilateral. 

O segundo caso refere-se a uma cadela com fratura e luxação da vértebra L7. Este animal 

encontrava-se paraplégico com ausência de movimento voluntário nos membros pélvicos. 

Realizou-se exame neurológico e como exame complementar realizou-se exame 

radiográfico. Como tratamento cirúrgico foi feita a estabilização da fratura através da 

colocação de pinos de Steinmann e polimetilmetacrilato. 

O terceiro caso é referente um gato jovem que apresentava o membro torácico esquerdo 

com alteração postural provocada por contratura dos tendões flexores digitais, não 

conseguindo por isso um posicionamento correto do membro aquando da locomoção. 

Como exame complementar foi feito um exame radiográfico. Como tratamento cirúrgico 

foi feito uma técnica de artrodese alternativa baseada na técnica spider descrita por Noel 

Fitzpatrick. 
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Foram escolhidos estes três casos pelo interesse que a resolução cirúrgica suscitou ao 

autor deste relatório. Deste modo, foi possível observar diferentes técnicas cirúrgicas 

ortopédicas em diferentes estruturas ósseas, permitindo alargar o conhecimento nestas 

áreas.  

 

Palavras-Chave:  

Displasia da anca; Artrodese pancarpiana; Fratura vertebral 
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ABSTRACT 

 

This final report carried out in the scope of the Integrated Masters in Veterinary Medicine, 

aims to demonstrate the practical activities developed during the curricular externship. 

The six months externship was accomplished in Clínica Veterinária da Santa Rita 

(CVSR), in Ermesinde (4 months) and in Centro Veterinário Conimbricense (CVC), in 

Coimbra (2 months). It also includes a detailed report and discussion of three clinic cases 

in the area of orthopedic surgery in small animals. Two of them in CVC and the other in 

CVSR. 

During the six months in CVSR and CVC, it was possible to assist the consultation and 

hospitalization services and mainly my big passion, the surgery. A variety and large 

number of clinic cases and surgeries were followed. Three of them were chosen to be 

presented in this report. 

The first case described a hip dysplasia in a young Rhodesian Ridgeback dog. This animal 

had some clinic signs like claudication. A hip radiographic exam was performed and the 

Norberg angle was measured to evaluate the possibility of hip dysplasia. According to the 

clinical results and the dog’s age, a bilateral double pelvic osteotomy was performed. 

The second case described a dog with L7 fracture. She couldn´t move the pelvic members.  

Radiographic examination was performed. Surgical treatment was performed and spinal 

stabilization was achieved by the application of Steinmann pins and polymethyl 

methacrylate. 

The third case described a young cat with flexor digital teres contracture on the left 

forelimb. He couldn´t walk normally. Radiographic examination was performed. The 

surgeon decided to make an arthrodesis, an alternative spider technic created by 

Fitzpatrick. 

These three cases were chosen by the surgical resolution interest of the author. There was 

a possibility to see different orthopaedic surgical techniques in different bone structures. 

It allowed to achieve more knowledge about these areas. 

 

Keywords: 

Hip dysplasia; Pancarpal arthrodesis; Vertebral fracture 
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CASUÍSTICA CIRÚRGICA 

 

 

Durante os quatro meses de estágio na CVSR e dois meses no CVC foi possível a 

assistência e participação nos mais variados procedimentos médicos e cirúrgicos. 

O trabalho prático era efetuado durante toda a manhã e tarde em todos os dias da semana 

exceto ao domingo, fazendo rotações divididas pelos diferentes serviços do hospital. 

Desses, faziam parte o serviço de consultas, onde foi possível a assistência e colaboração 

na realização das mesmas, auxílio na contenção animal sempre que necessário e discussão 

do plano terapêutico de cada um no final de cada consulta. Durante a rotação por este 

serviço também foi possível a elaboração de altas supervisionadas pelos médicos 

veterinários residentes, especialmente no caso de castrações e ovariohisterectomias. 

No serviço de cirurgia, foi possível elaborar e intervir na realização de planos anestésicos, 

preparação pré-cirúrgica do animal, participação nas cirurgias no papel de ajudante de 

cirurgião e de anestesista e acompanhamento dos animais no período pós-cirúrgico.  

No serviço de internamento, foi permitido o auxílio em todas as atividades de 

internamento, realização de exames de estado geral e dirigidos, monitorização de animais 

em estado crítico, administração de fármacos, realização de análises laboratoriais e 

exames complementares e a sua interpretação. 

O resumo da casuística cirúrgica assistida durante o estágio encontra-se elencada nas 

tabelas 1-4. 
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Tabela 1 - Casuística de procedimentos cirúrgicos ortopédicos assistidos no CVC 

 

Tabela 2 - Casuística de procedimentos cirúrgicos não ortopédicos assistidos no CVC 

Procedimentos cirúrgicos Nº de casos 

assistidos 

Ovariohisterectomia (OVH) gata 6 

Castração gato 3 

OVH cadela  2 

Castração cão 2 

Castração coelho 1 

Destartarização 1 

Extração de nódulos cutâneos 1 

Extração de pólipo lingual 1 

 

Tabela 3 - Casuística de procedimentos cirúrgicos ortopédicos na CVSR 

Procedimentos cirúrgicos Nº de casos 

assistidos 

Resolução de fratura de fémur 35 

Resseção da cabeça de fémur 22 

Resolução de rutura de ligamento cruzado 19 

Resolução de fratura de rádio-ulna 16 

Resolução de fratura de tíbia 12 

Resolução de fratura de úmero 8 

Procedimentos cirúrgicos Nº de casos 

assistidos 

Resseção da cabeça de fémur 4 

Tibial plateau levelling osteotomy (TPLO) 2 

Artrodese carpo “spider” 1 

Osteotomia dupla pélvica (ODP) 1 

Resolução de fratura de fémur 1 

Resolução de fratura intercondiliana do úmero 1 

Resolução de fratura de metacarpo 1 

Resolução de rutura de ligamento cruzado 1 

Amputação de membro 1 
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Resolução de fratura de metacarpos/metatarsos 7 

Amputação de cauda 5 

Resolução de fratura de bacia pélvica 5 

Resolução de fratura de mandíbula 4 

Amputação de membro 3 

Resolução de Não-união do processo ancóneo (NUPA) 2 

Resolução de fratura de calcâneo 1 

Resolução de fratura de patela 1 

Artrodese 1 

 

Tabela 4 - Casuística de procedimentos cirúrgicos não ortopédicos na CVSR 

Procedimentos cirúrgicos Nº de casos 

assistidos 

OVH gata 145 

OVH cadela 89 

Castração gato 38 

Castração cão 34 

Destartarização 14 

Mastectomia 12 

Remoção de pólipos 12 

Extração de dentes 11 

Resolução de piómetra  9 

Resolução de síndrome braquicefálico 6 

Encerramento de hérnia perineal 6 

Correção de entrópion  5 

Remoção de corpo estranho 4 

Encerramento de hérnia umbilical 4 

Encerramento de hérnia diafragmática 3 

Encerramento de hérnia inguinal 3 

Cesariana 3 

Resolução de mucocélio  3 

Uretrostomia  2 

Esplenectomia 2 

Resolução de prolapso anal 2 
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Nefrectomia 1 

Encerramento de hérnia abdominal 1 

Colopexia 1 

Lavagem gástrica 1 
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CASOS CLÍNICOS 

 

I - DISPLASIA DE ANCA NUM CÃO 

 

O primeiro caso clínico descrito neste relatório foi referenciado para o CVC. Trata-se de 

uma displasia de anca que foi corrigida cirurgicamente por Osteotomia Dupla Pélvica 

(ODP). A displasia da anca resulta de uma conformação e congruência anormal da 

articulação coxofemoral. Nos animais afetados há uma tendência para o desenvolvimento 

precoce da laxidão articular. A consequência desta laxidão é o desenvolvimento de uma 

articulação incongruente na qual se instalam processos inflamatórios e de remodelação 

óssea que provocam dor e limitação física. 

 

APRESENTAÇÃO CLÍNICA 

 

Identificação do animal  

Sem Nome, macho, raça Leão da Rodésia, inteiro, 9 meses, 32 kg (ICC 5/9 e ICM 3/3). 

 

Anamnese 

O motivo da consulta foi o facto de o animal apresentar ligeira claudicação, cansaço e 

dificuldade em subir as escadas. O animal não apresentava visivelmente mais nenhuma 

alteração física ou comportamental. 

O proprietário referiu que a locomoção do animal não era inteiramente normal, sendo que 

por vezes se sentava, parecendo se encontrar mais cansado do que o que seria suposto. 

Não tinha historial de ter tido nenhum traumatismo. 

A sua alimentação consistia em ração seca para cão jovem. Não tinha poliúria/polidípsia 

(PU/PD).  

Estava corretamente vacinado contra as seguintes doenças infeciosas: esgana canina, 

parvovirose canina, hepatite infeciosa canina, leptospirose canina e raiva e corretamente 

desparasitado externa e internamente. Tinha acesso ao exterior e não convivia com outros 

animais.  
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Exame físico e ortopédico 

Encontrava-se em estado de alerta e tranquilo. Ao exame físico, apresentava temperatura 

de 38,0ºC, a frequência cardíaca (FC) era de 80 bpm a frequência respiratória (FR) de 24 

rpm. As auscultações cardíaca e respiratória não apresentavam alterações e o pulso 

femoral era forte e simétrico. As mucosas estavam rosadas e húmidas e o TRC era menor 

que 2 segundos. Os linfonodos principais (mandibular, pré-escapular, inguinal e poplíteo) 

não apresentavam alterações de textura e tamanho, encontrando-se normais. A prega de 

pele era inferior a 1 segundo. 

Quanto à avaliação neurológica o animal não evidenciava alterações. 

De forma a realizar os exames físicos ortopédicos, o animal foi sedado. 

Foi realizado o teste de gaveta por forma a descartar a possível existência de uma rutura 

de ligamento cruzado cranial, que se verificou negativo. 

Realizou-se o teste de Ortolani por forma a avaliar a presença de laxidão articular 

coxofemoral com o animal em decúbito lateral. Este teste mostrou-se positivo, sendo 

audível um “click” aquando da manipulação. Foram também avaliados o ângulo de 

redução (AR) e o ângulo de subluxação (AS) com o auxílio de um goniómetro. Para estas 

medições o animal foi colocado em decúbito dorsal, verificando-se os valores de 30º de 

AR e 15º de AS. 

 

Lista de problemas 

Claudicação e cansaço. 

 

Diagnósticos diferenciais 

Displasia de anca, panosteíte, osteocondrose, osteodistrofia hipertrófica, lesão completa 

ou parcial do ligamento cruzado cranial, fratura óssea, OCD, luxação patelar. 

 

Exames complementares 

No CVC foram realizados hemograma e análise bioquímica sérica e exame radiográfico 

ao animal. 

Painel pré-anestésico: (hemograma e análise bioquímica sérica - ALP, ALT, ALB, BUN, 

CRE, GLU) sem alterações.  

Radiografia pélvica: Realizaram-se 2 projeções radiográficas diferentes. Realizou-se a 

projeção laterolateral (Figura 1.A) e a projeção ventrodorsal (Figura 1.B). 
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Desta forma foi possível realizar as medições radiográficas da anca através da projeção 

ventrodorsal (OFA-FCI) (Figura 1.B). Neste caso, procurou-se calcular o ângulo de 

Norberg. 

Para calcular o ângulo de Norberg começou-se por através de círculos concêntricos, 

identificar o centro de cada uma das cabeças dos fémures (A). De seguida desenhou-se 

uma linha que unisse estes dois centros das cabeças femorais (r). 

Depois identificou-se o limite craniodorsal do acetábulo (B), desenhando uma linha (s) 

entre esse ponto e o centro da cabeça femoral (A). 

O ângulo de Norberg é o ângulo interno definido pela interseção das linhas (r) e (s). Neste 

caso, os graus de AN do membro pélvico direito e esquerdo foram de 75,25º e 97,49º, 

respectivamente. 

 

 

 

Figura 1 A - Radiografia com projeção mediolateral. Não são evidentes alterações esqueléticas. 

Imagem gentilmente cedida pelo Doutor Nuno Cardoso, do CVC  
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Figura 1.B - Radiografia com projeção ventrodorsal. Foi calculado o ângulo de Norberg. Verificou-se alteração 

bilateral, sendo ambos os valores <105º. Imagem gentilmente cedida pelo Doutor Nuno Cardoso, do CVC. 

 

 

Diagnóstico 

Displasia de anca 

 

Protocolo anestésico: 

Fluidoterapia: Solução de Lactato de Ringer, 5 ml/kg/h (~165 ml/h) 

Pré-medicação: Ceftriaxona 25 mg/kg IV, meloxicam 0,2 mg/kg SC 

Anestesia locorregional: Lidocaína 0,1 ml/kg epidural em associação com morfina 0,1 

mg/kg epidural 

Indução: diazepam 0,5 mg/Kg IV, dexmedetomidina 5 mcg/ml IM em associação com 

cetamina 10 mg/kg IM,  

Entubação endotraqueal com tubo nº9 
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Manutenção: isoflurano 2% em oxigénio com ventilação mecânica automática em 

circuito fechado. 

 

Procedimento cirúrgico: 

Procedeu-se à preparação de um campo cirúrgico, com grandes margens, que se 

estendiam desde o início das vértebras lombares até aos joelhos, quer dorsal como 

ventralmente onde foi feita tricotomia de toda a zona e assepsia com compressas 

embebidas em clorexidina a 2% do centro para a periferia.  

Para realizar a osteotomia pélvica dupla foram necessários dois acessos para realizar a 

osteotomia do púbis e do ílio. Na realidade foram necessários quatro acessos uma vez que 

a cirurgia foi bilateral. 

O animal foi colocado em decúbito dorsal, sendo o posicionamento dos membros pélvicos 

mudado, dependendo do acesso que se pretendeu. Isto é, para não se mover o animal entre 

os dois acessos colocou-se o cão com o membro a ser intervencionado em abdução. Deste 

modo só se provocou abdução e adução do membro entre os dois acessos. 

Iniciou-se por uma abordagem ventral do púbis, abduzindo o membro pélvico por forma 

a ter acesso ao púbis. 

Antes de realizar a incisão localizou-se o músculo pectíneo através de palpação. Incidiu-

se de forma vertical ao longo do púbis, desde o rebordo ventral do acetábulo a cerca de 

um terço do comprimento do fémur. Seccionou-se a fáscia ao longo da linha da incisão, 

com a pele retraída de modo a evitar a contaminação do campo. Individualizou-se o 

pectíneo por dissecação romba evitando a veia femoral e nervo safeno, que passam junto 

do limite cranial deste músculo. Manteve-se o músculo pectíneo intacto, músculo que tem 

origem na eminência iliopúbica, por forma a oferecer maior estabilidade. Afastou-se o 

músculo caudalmente com afastador de Farabeuf, aparecendo na sua zona profunda o 

músculo iliopsoas e o adutor, a artéria e a veia circunflexa femoral medial que passam 

caudal e medial à porção acetabular da pélvis. Através de dissecação romba criou-se um 

espaço entre os músculos iliopsoas e adutor longo para se retrair o músculo iliopsoas 

cranialmente com um afastador de Hohmann expondo a área do púbis onde se queria fazer 

a osteotomia.  

Muito importante ter tido cuidado com o nervo obturador por forma a não o incidir ou 

causar lesões. Este nervo sai do forâmen obturador. 

Foi necessário utilizar um elevador de periósteo, elevando o músculo pectíneo de forma 

a visualizar o púbis. 
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Realizou-se então de seguida a ostectomia púbica. Esta ostectomia iniciou-se por uma 

incisão que passou junto da iminência iliopúbica, ao longo da direção do plano axial do 

ílio, quase paralelo à parte lateral do nervo obturador (Figura 1.C).  

De seguida realizou-se outra osteotomia, ventralmente à anterior, também no púbis 

(Figura 1.D), retirando aproximadamente uma porção óssea com 5mm a 8mm de 

espessura.  

Por uma questão de vibração e estabilidade realizou-se metade das duas osteotomias 

púbicas em termos de profundidade e de seguida completaram-se as osteotomias em toda 

a sua profundidade. 

A ostectomia realizada disponibilizou um espaço que evitou o esmagamento do nervo 

obturador, oferendo também maior facilidade para a rotação aquando da osteotomia 

ilíaca. 

No encerramento cirúrgico suturou-se a fáscia muscular, fez-se a aproximação do tecido 

subcutâneo reduzindo o espaço morto para evitar formação de seroma e, por fim, suturou-

se a pele.  

Tendo feita a osteotomia do púbis de um lado do animal, procedeu-se à segunda 

osteotomia, desta vez feita no ílio, do mesmo lado em que se fez a osteotomia anterior. 

Para isso foi necessário realizar um acesso cirúrgico diferente. 

O animal foi colocado na mesa cirúrgica com o lado a ser intervencionado dorsalmente. 

Antes de se realizar a incisão, procedeu-se ao reforço da assepsia dessa área. A incisão 

estendeu-se desde o centro da crista ilíaca até caudal e distal ao grande trocânter. O tecido 

subcutâneo, gordura e a fáscia superficial foram seccionados e retraídos, juntamente com 

a pele, com um afastador de Gelpi. De seguida fez-se uma incisão na fáscia glútea até ao 

bordo cranial do músculo bíceps femoral, sendo esta incisão perpendicular caudalmente 

à primeira ao nível do músculo músculo bíceps femoral, criando uma incisão em “T”, de 

forma a retrair a fáscia lata do músculo glúteo médio por dissecação romba. 

Recolocaram-se os afastadores de Gelpi para afastarem o músculo glúteo médio e o 

músculo tensor da fáscia lata, expondo o músculo glúteo profundo e uma porção do ílio 

bem como o nervo, artéria e veia glútea cranial. Seccionou-se o músculo glúteo profundo 

na sua origem desde espinha ilíaca ventral caudal continuando cranial e dorsal quanto 

necessário. Elevaram-se os músculos glúteos com um elevador de periósteo expondo a 

crista e corpo da asa do ílio. Fez-se a osteotomia perpendicular ao eixo do ílio, caudal ao 

ápex do sacro (Figura 1.E). Como o ísquio foi deixado intacto a porção do ílio distal ficou 

menos móvel em comparação com a OTP. 
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Colocou-se então uma pinça óssea a segurar a porção do ílio cranial à osteotomia e outra 

na porção caudal ao corte e, segurando as duas, provocou-se a rotação necessária para 

que fosse possível aparafusar a placa (com cuidado para não atingir a articulação 

sacroilíaca). É uma etapa crítica da técnica pois pode-se provocar fratura isquiática no 

caso de a rotação estar a ser muito difícil, tendo como solução a libertação do ligamento 

sacrotuberal na sua inserção. Inicialmente, a placa foi posicionada de forma correta e 

fixada no segmento caudal do ílio usando uma agulha de Kirschner 1.2mm, mantendo o 

canto da placa junto da linha de osteotomia (Figura 1.F). Desta forma facilitou o 

posicionamento da placa enquanto a colocação dos parafusos. Segundo a (Figura 1.G) é 

visível a ordem por que se colocaram os parafusos. Em 1 e 4 foram parafusos 

autorroscantes enquanto que em 2,3,5,6 e 7 foram parafusos bloqueados. A osteotomia 

perpendicular ao eixo do ílio e caudal ao ápex do sacro formou uma porção triangular, 

em que foi necessária fazer ostectomia de forma a evitar lesões no músculo glúteo. 

No encerramento do acesso, suturaram-se as fáscias do músculo glúteo médio e músculo 

sartório e depois do músculo tensor da fáscia lata. O resto das estruturas foram suturadas 

em camadas até à pele. 

Uma vez que se tratou de um procedimento bilateral, tais acessos e procedimentos foram 

repetidos para o lado contralateral. 

 

Figura 1.C - Osteotomia junto da iminência iliopúbica. Modelo feito pelo autor deste relatório de estágio 
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Figura 1.D - Osteotomia púbica caudal à anterior. Modelo feito pelo autor deste relatório de estágio 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.E - Osteotomia perpendicular ao eixo do ílio, caudal ao ápex do sacro. Modelo feito pelo autor deste 

relatório de estágio 
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Figura 1.F - Posicionamento correto da placa. Modelo feito pelo autor deste relatório de estágio 

 

 

Figura 1.G - Colocação de parafusos na placa seguindo a ordem de 1 para 7.Modelo feito pelo autor deste relatório 

de estágio 
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Figura 1.H - Radiografia com projeção ventrodorsal. Visível a correta colocação de placas e parafusos, resultante da 

ODP bilateral. Imagem gentilmente cedida pelo Doutor Nuno Cardoso, do CVC. 

 

 

Evolução pós cirúrgica 

Após o término da cirurgia, o animal apresentava uma temperatura corporal de 35,2ºC, 

pelo que foi colocada uma manta no recobro de modo a aumentar a temperatura corporal. 

Realizou-se uma radiografia com projeção ventrodorsal após a cirurgia, onde se observou 

a correta aplicação e fixação das placas de parafusos. 

O animal foi manipulado cuidadosamente e foi realizado o TO que se mostrou negativo. 

O cão acordou bem da cirurgia, não mostrou dor nem desconforto. 

No período pós cirúrgico foram administrados ao animal 25mg/kg IV de ceftriaxona 

injetável e tramadol injetável, na dose de 4mg/kg IM. Nos 7 dias seguintes o animal esteve 

em repouso absoluto, confinado a um pequeno espaço no internamento do CVC. No 
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internamento, manteve-se a terapia com meloxicam injetável, na dose de 0,2mg/kg SC, 

de 24 em 24h (SID), durante 7 dias (não foi administrado no período pós-cirúrgico, pois 

já havia sido dado antes da cirurgia). Para controlo de dor foi administrado tramadol 

injetável, na dose de 4mg/kg IM, que se manteve durante 7 dias, de 12 em 12h (BID). 

Para controlo de infeção, já havia sido administrado no pré-cirúrgico e pós-cirúrgico 

ceftriaxona injetável, na dose de 25mg/kg IV, que foi continuado BID durante 7 dias. 

Após este período, a pedido dos tutores e uma vez que o animal se encontrava bastante 

letárgico dado não estar habituado a estar longe destes, foi decidido dar alta ao animal, 

indicando por isso um repouso absoluto à semelhança do que sucedeu no CVC.  

3 dias após a alta, os tutores voltaram ao Centro Veterinário Conimbricense. O motivo 

foi o facto de o animal estar prostrado e aparentemente com muitas dores. Mais tarde foi 

recolhida a informação de que o animal tinha fugido do local onde estava recolhido em 

repouso, tendo estado desaparecido algumas horas. 

Ao exame físico, o animal apresentava muitas dores, principalmente a nível abdominal. 

A sua temperatura corporal era de 39,1º. Foi decidido que iria ficar internado no CVC, 

procurando primeiramente estabilizar o animal. Foi iniciada fluidoterapia, feita 

administração de buprenorfina 20 µg/kg IV,  25mg/kg IV de ceftriaxona, meloxicam 0,2 

mg/kg SC. 

O cão acabou por morrer nesse mesmo dia. Após a sua morte, foi tomada a decisão de 

realizar necrópsia por forma a compreender a causa da morte. A necrópsia mostrou que 

as placas estavam parcialmente soltas, havendo pequenos fragmentos ósseos espalhados 

a nível pélvico.  

Por este motivo, não foi revelado o nome do animal neste relatório de estágio. 
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DISCUSSÃO 

 

Displasia da anca é uma doença ortopédica comum e potencialmente debilitante, 

caraterizada por laxidão da articulação coxofemoral, levando a osteoartrite secundária, 

dor e diminuição da função articular. Esta condição manifesta-se pela diminuição da 

congruência entre a cabeça femoral e o acetábulo, resultando numa lesão degenerativa da 

articulação (Kimeli et al., 2015).  

A DA tem uma base hereditária, em que a expressão dos genes é influenciada devido a 

fatores nutricionais, de crescimento e fatores ambientais, sendo portanto difícil concluir 

se um cão vai ou não ser displásico com um simples teste genético. Mas, para se 

desenvolver a doença o animal tem obrigatoriamente de ter genes de DA (Soo & Worth, 

2015). 

A raça Leão da Rodésia, como o deste caso, apresenta maior predisposição para o 

desenvolvimento de DA, tendo em conta o seu porte. A DA apresenta uma elevada 

heritabilidade (>95%) e tem maior incidência em cães de médio e grande porte (Kimeli 

et al., 2015). 

Em relação ao sexo do animal, existem estudos que não demonstram consensualidade em 

relação ao impacto que este poderá ter, mas segundo estudos recentes em que se avaliaram 

animais com DA, a prevalência é maior em fêmeas (67,5%) do que em machos (32,5%). 

Quanto a raças, esta é mais prevalente em Pastor Alemão (67%), Rottweiler (15,6%), 

Labrador Retriever (12,2%). No caso do Leão da Rodésia é de (2.37%) (Kimeli et al., 

2015). 

O diagnóstico deve ser baseado nas seguintes etapas: anamnese, histórico e sinais 

clínicos, além de exames ortopédico e radiográficos (Ohlerth et al., 2001). 

Durante a anamnese deve ser questionado o tipo de ambiente que o animal habita, se 

apresenta dificuldade em se levantar, intolerância ao exercício, claudicação, crepitação 

ao movimento, dor, atrofia da musculatura pélvica e hipertrofia da musculatura torácica 

(Ohlerth et al., 2001). O animal apresentava ligeira claudicação, cansaço e dificuldade 

em subir as escadas. 

O diagnóstico de DA nem sempre é fácil. A apresentação clínica é muito variável e pode 

ser pouco específica, podendo haver cães que demonstrem claudicação severa e outros 

sem qualquer sinal clínico. O diagnóstico é efetuado tendo em conta a anamnese, sinais 

clínicos, (exame físico) e observação da marcha (possível corrida com apoio simultâneo 
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dos membros pélvicos), relutância a subir escadas e a saltar, intolerância ao exercício são 

sinais demonstrativos de DA) (Rawson et al., 2005). 

Algumas doenças neurológicas e outras doenças ortopédicas causam sinais clínicos 

semelhantes à displasia coxofemoral. Neste cão, sendo um animal jovem com 

claudicação, deve ser realizado diagnóstico diferencial para panosteíte, osteocondrose, 

osteodistrofia hipertrófica e lesão completa do ligamento cruzado cranial. Por outro lado, 

em animais mais velhos devemos eliminar a possibilidade de doenças neurológicas como 

a síndrome da cauda equina, e ortopédicas como rutura do ligamento cruzado cranial, 

poliartrite, traumas e neoplasias ósseas (Syrcle, 2017). 

A primeira fase do exame físico é realizada com o animal desperto e posteriormente o 

animal é sedado para avaliar a laxidão articular coxofemoral com o teste de Ortolani (TO) 

e exame radiográfico. O TO pode ser negativo mas o animal apresentar DA, por isso não 

se deve diagnosticar DA apenas com a realização deste teste (Comhaire & Schoonjans, 

2011).  

O TO foi então realizado neste caso clínico de forma a permitir avaliar qualitativamente 

o grau de laxidão articular da articulação coxofemoral. Este pode ser negativo ou positivo. 

Realizou-se com o cão em decúbito lateral, previamente sedado, e colocando-se uma mão 

na pélvis e outra na porção proximal da tíbia com o joelho do cão fletido. Aplicou-se 

então uma força compressiva num movimento de adução provocando a saída da cabeça 

do fémur do acetábulo, para de seguida realizar movimento de abdução no membro, 

mantendo pressão, até à recolocação da cabeça do fémur (ouvindo-se um “click”). Perante 

a avaliação do exame físico constatou-se este “click” que indica sinal de Ortolani positivo 

indicativo de DA, caso contrário o resultado seria negativo (Syrcle, 2017). 

Sendo positivo, há laxidão articular com ID superior ao aceitável, predisposição a DAD 

contudo poderão haver falsos negativos se houver remodelação acetabular (Ginja et al., 

2010). 

O TO permite avaliar a integridade do ligamento redondo, espessura da cápsula articular, 

tensão muscular existente e integridade do rebordo acetabular dorsal (RAD) (Syrcle, 

2017).  

No TO mediram-se e avaliaram-se o ângulo de redução (AR) e o ângulo de subluxação 

(AS) utilizando um goniómetro. O AR avalia quantitativamente a laxidão, é medido no 

TO com o goniómetro, sendo que consiste na medição da abdução necessária para 

recolocar a cabeça do fémur no acetábulo. O AS, que também avalia quantitativamente a 
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laxidão articular, mede-se com o goniómetro no TO e mede a adução necessária para 

subluxar a cabeça femoral (Vezzoni et al.,2010).  

O diagnóstico definitivo só pode ser determinado através do exame radiográfico, tendo-

se por isso realizado duas projeções de exame radiográfico (laterolateral e ventrodorsal), 

sendo a segunda mais importante para o diagnóstico de DA  (Rawson et al., 2005). 

Desde 1961 que a American Veterinary Medical Association (AVMA), para diagnosticar 

DA, recomendou a projeção radiográfica standard ventrodorsal feita com os membros 

pélvicos em extensão, paralelos, ligeiramente rodados medialmente para que a patela se 

localize sobre a linha média femoral. Devem também ficar simétricas as asas do ílio 

simétricas assim como a posição e forma dos forâmenes obturadores. Esta projeção ainda 

é usada atualmente para diagnosticar DA (Verhoeven et al., 2012). 

A projeção de avaliação do RAD é uma das mais difíceis projeções de executar 

corretamente, sendo o posicionamento um fator essencial para observação correta das 

estrutura. Esta projeção não foi realizada pelo MV neste caso. Idealmente, esta projeção 

deveria ter sido realizada, por forma a oferecer mais dados para diagnóstico do animal. 

Evidências radiográficas como subluxação da articulação coxofemoral (ACF) e/ou 

doença articular degenerativa (DAD) que provocam incongruência apoiam o diagnóstico 

de DA. O exame radiográfico deste animal não evidenciava a presença de caraterísticas 

compatíveis com DAD, tais como esclerose subcondral do rebordo acetabular e a 

presença de osteófitos periarticulares. A remodelação e aplanamento da cabeça e colo 

femoral, aplanamento do rebordo acetabular dorsal e aumento da densidade dos tecidos 

moles periarticulares são também sinais radiográficos indiciadores de DAD (Comhaire & 

Schoonjans, 2011).  

Em Portugal, o esquema implementado para classificar os graus de DA segue os critérios 

da Federação Cinológica Internacional (FCI). Segundo a FCI a displasia de anca pode ser 

classificada em cinco graus diferentes A avaliação resulta da combinação da avaliação 

radiográfica de DAD na projeção standard com a medição do ângulo de Norberg (AN). 

O AN normal tem que ser >105º. A projeção em abdução pode ser usada para confirmar 

a classificação, mas não é obrigatória. Classificação “A” e “B” são consideradas ancas 

não displásicas, “C”, “D” e “E” displásicas, devendo-se avaliar cada lado da anca 

individualmente. A classificação final é baseada na anca de pior grau. O cão deve estar 

sedado ou anestesiado no exame para se conseguir obter um relaxamento muscular 

completo (Verhoeven et al., 2012) 
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Demonstrou-se num estudo com cães em final de vida com OA, que 78% desenvolveu 

OA depois dos 2 anos de idade e que 63% apenas depois dos 5 anos. Segundo a FCI, um 

dos requisitos para a avaliação de DA é o animal ter no mínimo 12 meses, ou 18 meses 

no caso de raças gigantes. No caso da OFA a idade mínima é 24 meses. Isto demonstra 

que existem ainda grandes limitações em relação a estes programas de avaliação de DA, 

uma vez que a OA a maior parte das vezes ainda não está desenvolvida e a laxidão é 

subdiagnosticada (Broeckx et al., 2018) 

As opções de tratamento podem ser conservativas ou cirúrgicas. Tratamento médico 

consiste através da administração de medicação anti-inflamatória não esteroide, 

condroprotetores e manutenção de peso. Quanto ao tratamento cirúrgico existem vários 

procedimentos tais como, resseção da cabeça e colo femorais, prótese total da anca, 

osteotomia pélvica tripla (OTP) (Manley et al., 2007), sinfisiodese púbica juvenil (JPS) 

(Dueland et al., 2001) e mais recentemente a osteotomia dupla pélvica (ODP) (Vezzoni 

et al.,2010). 

Em situações em que seja impossível evitar a progressão da artrite ou recorrer a maneio 

conservativo, a prótese de anca ou resseção da cabeça e colo do fémur os únicos 

tratamentos possíveis. No entanto se a incongruência articular e instabilidade forem 

diagnosticadas precocemente, antes de se iniciar degeneração articular consegue-se 

prevenir ou diminuir bastante o aparecimento de osteoartrite (Vezzoni et al., 2010).  

As opções cirúrgicas de correção e prevenção de DA passam por uma seleção criteriosa 

sendo atualmente utilizadas as técnicas Sinfisiodese Púbica Juvenil (SPJ), OTP, ODP, 

Prótese total da anca (PTA) e em último caso ressecção da cabeça e colo do fémur 

(RCCF). Têm como função eliminar a dor e melhorar a qualidade de vida do animal 

evitando a DAD (Ginja et al., 2010) 

O despiste precoce de displasia de anca permite um diagnóstico antes que haja 

aparecimento de doença degenerativa, e tem como técnicas cirúrgicas preventivas mais 

conhecidas: a SPJ, a OTP e a ODP que anulam ou minimizam a subluxação coxofemoral 

modificando o ângulo do rebordo acetabular dorsal (ARAD). A melhoria na estabilidade 

e congruência da articulação é conseguida por ventroversão do RAD, com o objetivo de 

aumentar a cobertura da cabeça do fémur pelo acetábulo (Vezzoni et al., 2010). 

Alguns cães diagnosticados com DA bilateral de diferentes graus, poderão ter tratamentos 

cirúrgicos diferentes para cada membro, podendo ser feitos no mesmo procedimento ou 

de forma faseada. Quando é feita ODP bilateral na mesma intervenção, a rotação pélvica 

do lado contralateral ao primeiro procedimento requer uma maior tensão. Neste caso a 
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ODP bilateral foi realizada em simultâneo uma vez que o animal se encontrava no limite 

de idade aconselhável para a realização deste procedimento cirúrgico. No caso da ODP o 

acesso cirúrgico é semelhante à da OTP, tendo a vantagem de não ser necessário realizar 

a osteotomia do ísquio e, consequentemente, consegue-se aumentar o conforto na 

recuperação (Vezzoni et al., 2010). Com esta técnica cirúrgica, a percentagem da cabeça 

do fémur coberta pelo acetábulo atinge valores na ordem dos 50 a 70%, tornando este um 

dos principais pontos fortes desta técnica, destacando-se da OTP em que um dos 

principais problemas assinalados era uma recorrente cobertura acetabular excessiva 

(Vezzoni et al., 2010). 

A ODP uma técnica mais atualizada pois não requer osteotomia do ísquio, obtêm-se 

melhores resultados e surgem menos complicações pós-cirúrgicas. A ODP está indicada 

em cães com idade dos cinco aos nove meses, sendo a melhor oportunidade dos cinco aos 

seis meses, por possuir a mesa isquiática mais maleável. Nesta idade ainda poderá haver 

crescimento ósseo residual, que dará estabilidade e congruência à articulação 

coxofemoral. Apenas a ausência ou mínimos sinais de osteoartrite, subluxação articular, 

ângulo de redução (AR) entre os 20º e 40º, ângulo de subluxação (AS) entre 10º e 20º, ID 

inferior a 1 e declive do RAD entre 8º e 20º com limite lateral intacto são sugestivos para 

a realização de ODP (Vezzoni et al., 2010). Os valores de AR de 30º, AS de 15º e o facto 

de TO ser positivo neste animal, são indicadores da viabilidade de ODP como técnica 

para tratamento cirúrgico.  O grau da rotação acetabular determinado pela placa depende 

do AS e inclinação do RAD. Pós-cirúrgico este valor deve estar entre 0 a -5 graus no 

declive do RAD, e 0 a 5 graus no AS com o objetivo haver cobertura da cabeça do fémur 

pelo acetábulo de 50% a 70%, considerado normal. A ODP consegue corrigir a DA, 

prevenir o desenvolvimento de osteoartrite e manter o funcionamento da articulação 

perfeitamente normal. Em ancas displásicas já com osteoartrite, a ODP não está indicada 

pois não irá prevenir o desenvolvimento da mesma (Vezzoni et al. 2010).  

A ODP é considerada uma evolução da técnica OTP, com as mesmas indicações e 

parâmetros de seleção. Consegue principalmente reduzir a dor pós operatória evitando a 

realização de uma das três osteotomias requeridas para a OTP, a porção do ísquio. 

Contudo não está fora de consideração a possível fratura isquiática na ODP devido a 

dificuldades na rotação quer por excesso de pressão, quer por ossificação mais precoce 

das cartilagens (Vezzoni et al., 2010). Neste caso clínico foi difícil realizar a rotação sem 

que houvesse fratura isquiática. Tanto na ODP como na OTP, uma excessiva rotação 

acetabular deve ser evitada já que limita o movimento de abdução do membro, altera a 
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marcha do cão, estreita o canal pélvico e em casos extremos pode até provocar subluxação 

medial da anca (Vezzoni et al., 2010). A placa da ODP pode ter 20, 25 ou 30º. De salientar 

que neste cão optou-se pela placa de 20º, tendo-se testado intra-cirurgicamente e realizado 

o teste de Ortolani para avaliar congruência da articulação (Vezzoni et al., 2010).  

As estratégias propostas para evitar a libertação do implante numa ODP foram seguidas 

e incluem: utilização de placas e parafusos projetados especificamente para ODP, 

preferencialmente com parafusos bloqueados.  

Num estudo realizado, pré cirurgicamente em 53 casos, a média do AR é 31,87º±7,18º e 

do AS 14,32º±5,77º, ID 0,68±0,12 e média do RAD de 9,28º±3,03º. Imediatamente após 

a cirurgia o TO em 12 casos passou a negativo e nos restantes 41 estes valores melhoraram 

para AR±13,17º, AS± -3,4º não havendo alterações significantes do AR, AS, AN e 

recobrimento da cabeça do fémur aos seis meses seguintes. (Vezzoni et al., 2010) Neste 

caso observou-se que o TO passou a negativo. 

O estudo de Aldo Vezzoni comprova que os cães estão aptos para sentar e andar 8 a 18 

horas após a intervenção, tendo alta no mesmo dia. 

 Neste caso relatado, o animal esteve internado sete dias no CVC após a cirurgia. Por 

precaução, esteve confinado a um local pequeno onde conseguia colocar-se em estação e 

sentar-se, saindo desse local apenas para urinar e defecar. 

Está comprovado por Aldo Vezzoni em 216 casos, que as complicações a curto prazo 

mais comuns são o desenroscar ou fratura dos parafusos (0,52%), neuropraxia transitória 

do nervo obturador (0,90%) e fratura do ísquio (1,4%).  

Após o período de internamento, o animal teve alta. Apesar das indicações dadas aos 

tutores, o animal acabou por fugir e desaparecer umas horas durante os três dias em que 

esteve em casa. Voltou de urgência ao CVC onde se tentou realizar a estabilização do 

animal que se encontrava notoriamente com dores e prostado. Este acabou por morrer 

nesse mesmo dia. A necropsia veio a revelar a existência de pequenos fragmentos ósseos 

soltos à volta da pélvis, tal como as placas parcialmente soltas. 

O desconhecimento sobre o que terá acontecido durante o período em que o Leão da 

Rodésia esteve desaparecido, leva a questionar, sem resposta concreta, a razão da sua 

morte. Tendo em conta, que o animal se encontrava saudável durante o período em que 

esteve no CVC e o episódio da fuga, poder-se-à olhar menos para possibilidade do 

desenroscar dos parafusos (0,52%), como complicação e causa, mas sim como uma 

consequência. 
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II - FRATURA E LUXAÇÃO DE VÉRTEBRA L7 NUMA CADELA 

 

APRESENTAÇÃO CLÍNICA 

O sgundo caso clínico descrito neste relatório foi referenciado para o CVSR. Trata-se de 

uma fratura da vértebra L7 que foi corrigida cirurgicamente por laminectomia dorsal 

juntamente com estabilização da coluna vertebral pela colocação de cavilhas de 

Steinmann e polimetilmetacrilato.  

 

Identificação do animal 

Ariel, fêmea, sem raça definida, castrada, 5 anos, 18 kg (ICC 5/9 e ICM 3/3) 

 

Anamnese 

O animal foi reencaminhado por parte de outro centro de atendimento médico veterinário 

(CAMV). Nesse CAMV foi feita a anamnese que foi corroborada posteriormente na 

CVSR. A cadela apresentava paraplegia, arrastando os membros pélvicos. Esta situação 

ocorreu depois de ter sido atropelada por um automóvel. O tutor ainda não tinha visto a 

Ariel urinar desde então e afirmava que esta também não demonstrava qualquer sinal de 

dor. Não apresentava historial clínico de outras patologias tendo apenas sido submetida a 

uma ovariohisterectomia no passado. Não tomava nenhuma medicação ao momento da 

consulta. Estava corretamente vacinada contra as seguintes doenças infeciosas: esgana 

canina, parvovirose canina, hepatite infeciosa canina, leptospirose canina e raiva e 

corretamente desparasitada externa e internamente. Tinha acesso ao exterior e não 

convivia com outros animais.  

 

Exame físico 

A Ariel apresentava-se alerta com paraplegia dos membros pélvicos sendo estes défices 

mais evidentes no lado esquerdo. Quanto à sua condição corporal esta encontrava-se 

normal, FC e FR, o pulso, as mucosas, o estado de hidratação, os gânglios linfáticos 

encontravam-se dentro da normalidade. A temperatura estava ligeiramente aumentada 

(39,0º). À palpação abdominal sentiu-se a bexiga distendida e tensa. O tónus anal e o 

reflexo anal estavam diminuídos. 
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Exame neurológico 

Ao exame neurológico os membros torácicos encontravam-se normais. Na avaliação dos 

membros pélvicos constatou-se ausência de propriocepção, reflexo flexor diminuído no 

membro pélvico direito e quase ausente no membro pélvico esquerdo, e reflexo patelar 

ligeiramente diminuído em ambos. Havia ausência de dor superficial nos membros 

pélvicos. O reflexo cutâneo do tronco encontrava-se presente em toda extensão. O animal 

foi, então, imobilizado sobre superfície rígida e encaminhado para exame radiográfico de 

toda a coluna vertebral, porém com foco maior na região lombossagrada, local da 

neurolocalização da lesão. 

 

Lista de problemas 

Paraplegia dos membros pélvicos, défices posturais e propiocetivos dos membros 

pélvicos, bexiga distendida e tensa. 

 

Diagnósticos diferenciais 

Fratura/luxação de vértebra lombar ou sagrada, estenose lombossagrada congénita, 

discoespondilite, discopatia degenerativa crónica, extrusão discal intervertebral, embolia 

fibrocartilaginosa e neoplasia espinhal. 

 

Exames Complementares 

Na CVSR foram realizadas hemograma e análise bioquímica sérica e exame radiográfico 

ao animal. 

Painel pré-anestésico: Hemograma: valores dentro dos limites normais; Análise 

bioquímica sérica: GPT - 83 U/L (9-90 U/L), Fosfatase alcalina - 246 U/L (29-250U/L), 

glicose, BUN e creatinina dentro dos valores normais. 

 

Radiografia: Realizaram-se 2 projeções radiográficas diferentes. Realizou-se a projeção 

lateral torácica (Figura 2.A) e a projeção lateral pélvica (Figura 2.B). 
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Figura 2.A - Radiografia com projeção lateral torácica. Não são visíveis quaisquer alterações de estruturas ósseas ou 

vísceras excetuando uma imagem de espondilose deformante vertebral ventral a nível T12-T13 sem relevância 

clínica. Imagem gentilmente cedida pela CVSR 

 

 

 

Figura 2.B - Radiografia com projeção lateral lombar. Visível a fratura da vértebra L7 e a luxação cranial da porção 

caudal da vértebra. Imagem gentilmente cedida pela CVSR 

 

 

Diagnóstico 

Fratura e luxação de vértebra L7 
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Protocolo anestésico 

Fluidoterapia: Solução de Lactato de Ringer, 5 ml/kg/h (~165 ml/h) 

Pré-medicação: enrofloxacina 5mg/kg SC, furosemida 2mg/kg SC, prednisolona 0,8 

mg/kg, cefazolina 20 mg/kg 

Indução: alfaxalona 2 mg/kg IV, butorfanol 0,1mg/kg IV 

Entubação endotraqueal com tubo nº8,5 

Manutenção: isoflurano 2,5% em oxigénio com ventilação mecânica automática em 

circuito fechado. 

 

Procedimento cirúrgico 

Localizou-se a fez-se assepsia da pele na região lombossagrada (Figura 2.C). 

Uma vez que o acesso cirúrgico requer uma exposição dorsal do animal, este teve que ser 

colocado em decúbito esternal com os membros pélvicos recolhidos debaixo do abdómen 

para fomentar a flexão da região lombossagrada dorsal e facilitar a redução da fratura e a 

descompressão das terminações nervosas (cauda equina). 

A técnica que se utilizou foi a laminectomia dorsal juntamente com estabilização da 

coluna vertebral pela colocação de cavilhas de Steinmann e polimetilmetacrilato. 

Expuseram-se adequadamente as vértebras craniais e caudais à fratura/luxação através de 

uma incisão na linha média. Incidiram-se as ligações musculares nas facetas articulares e 

levantaram-se periostealmente os músculos epaxiais até se identificar a face dorsal dos 

processos tranversos de L6 e L7 e a lâmina dorsal do sacro. Usaram-se afastadores de 

Gelpi para facilitar a retração suave da musculatura epaxial durante a disseção (Figura 

2.D). O controlo de sangramento dos tecidos moles foi feito com bisturi elétrico. 

Seguidamente, iniciou-se a laminectomia dorsal. 

Removeram-se os processos espinhosos dorsais expostos de L7 e S1 até ao nível da 

lâmina dorsal (Figura 2.E). Usou-se uma goiva para começar a perfurar a camada cortical 

externa (branca) de tecido ósseo da lâmina de ambas as vértebras. Removeram-se os 

processos articulares das vértebras craniais com a fresa. Continuou-se a perfurar a lâmina 

dorsal até encontrar o osso esponjoso (tem aparência vermelha, macia e é facilmente 

perfurada). Perfurou-se cuidadosamente essa camada até se ter visualizado a camada 

cortical interna branca. Depois de atingida a camada cortical internal, perfurou-se 

cuidadosamente, usando golpe em pincelada até ter atingido o periósteo. Usou-se uma 

espátula dentária para penetrar no periósteo interno para expor o canal espinhal. Neste 

processo ocorreu sangramento e para tal, fez-se aspiração do sangue e recorreu-se ao 
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bisturi elétrico bipolar por forma a controlar essa hemorragia. Este local onde foi realizada 

a laminectomia foi lavado com solução salina estéril e foi colhido um pedaço de gordura 

subcutânea e colocada sobre o local de laminectomia para ajudar a evitar aderências 

durais (Figura 2.F). 

Reduziu-se a fratura/luxação e manteve-se essa redução 

Como se tratava de uma fratura/luxação de L7, foi necessário a colocação de dois pinos 

de Steinmann no corpo de L6, dois pinos no corpo de L7 e dois pinos no processo articular 

cranial de S1, com penetração através do ílio. Os pinos 2,0mm foram inseridos 

diretamente no interior dos corpos vertebrais L6 e L7, usando os processos acessório e 

transverso como pontos de referência e sobre uma orientação cranioventral e da face 

lateral para a medial. De seguida foram inseridos os pinos no centro dos processos 

articulares craniais de S1, com uma orientação caudoventral e da face lateral para a 

medial. Estes pinos 2,0mm de S1 foram introduzidos até penetrarem na superfície glútea 

da asa ilíaca (Figura 2.G). Os pinos foram cortados com um cortador de pinos por forma 

a ficarem com 3 cm protruindo e foram curvados por forma aos seis pinos se tocarem. 

Lavou-se e secou-se muito bem o campo cirúrgico (Figura 2.H). 

De seguida misturou-se completamente o monómero líquido com o polímero em pó, até 

conseguir manipular o PMMA sem aderir às luvas. Este foi acondicionado ao redor dos 

pinos de Steinmann, certificando que ele entrasse em contacto com todos os pinos, 

fazendo o PMMA a forma de uma bola. Depois foi usada uma solução salina fria para 

lavar o PMMA por forma a dissipar o calor da polimerização e esperou-se que este ficasse 

rígido e com uma conformação sólida (Figura 2.I). 

Por fim procedeu-se ao encerramento da fáscia e músculos epaxiais; suturou-se o tecido 

subcutâneo e por fim a pele rotineiramente. 
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Figura 2.C - Localização e assepsia da pele na zona 

referente às vértebras anexas à L7. 
Figura 2.D - Exposição adequada das vértebras 

craniais e caudais à fratura/luxação e uso de 

afastadores de Gelpi para facilitar a retração suave da 

musculatura epaxial durante a disseção. 

 

Figura 2.E - Remoção dos processos espinhosos 

dorsais expostos de L7 e S1 até ao nível da lâmina 

dorsal. 

Figura 2.F - Laminectomia dorsal modificada 
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Figura 2.G - Colocação de dois pinos de Steinmann no 

corpo de L6, dois pinos no corpo de L7 e dois pinos 

no processo articular cranial de S1 

Figura 2.H - Os pinos de Steinmann foram cortados e 

curvados 

Figura 2.I - Polimetilmetacrilato acondicionado ao 

redor dos pinos de Steinmann 
Figura 2.J - Radiografia com projeção mediolateral 

pélvica. Visível a redução correta do fragmento de L7 

tal como a colocação dos pinos de Steinmann e 

polimetilmetacrilato. Imagem gentilmente cedida pela 

CVSR 
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Evolução pós-cirúrgica 

Após o término da cirurgia, o animal apresentava uma temperatura corporal de 36,0ºC, 

pelo que foi colocada uma manta no recobro de modo a aumentar a temperatura corporal. 

Realizou-se uma projeção radiográfica lateral que evidenciou uma correta redução do 

fragmento luxado de L7, tal como a correta execução da fixação interna com pinos e 

PMMA. 

O cão acordou bem da cirurgia, não mostrou dor nem desconforto. 

Nos 5 dias seguintes o animal esteve em repouso absoluto, confinado a um pequeno 

espaço no internamento do CVSR. No internamento, manteve-se a terapia com 

meloxicam injetável, na dose de 0,2mg/kg SC, de 24 em 24h (SID), durante 5 dias. Para 

controlo de dor foi administrado tramadol injetável, na dose de 4mg/kg IM, que se 

manteve durante 5 dias, de 12 em 12h (BID). Para controlo de infeção, já havia sido 

administrado no pré-cirúrgico e pós-cirúrgico cefazolina injetável, na dose de 20mg/kg 

IV, que foi continuado BID durante 5 dias; enrofloxacina 5mg/kg SC SID durante 5 dias. 

Furosemida 2mg/kg SC BID e prednisolona 0,8 mg/kg SID durante este mesmo período. 

Os exames neurológicos foram realizados a cada 24 horas durante o período em que 

esteve internado. Notou-se uma melhoria dos reflexos patelares que estavam ligeiramente 

diminuidos antes da intervenção cirúrgica, tal como uma ligeira aumento de reflexo flexor 

do membro pélvico direito. 

Ao 5º dia já era visível a evolução positiva. O animal conseguia colocar-se em estação e 

andar, com o apoio de uma toalha a suportar o peso do animal na zona abdominal. 

Após este período o animal foi para casa mantendo muito repouso. Após o período de 1 

mês o animal voltou para reavaliação. Neste avaliação, a Ariel já apresentava reflexo 

perineal. Adotava a posição de estação sem a ajuda da toalha e já conseguia andar 

autonomamente.  

 

DISCUSSÃO 

A fratura da coluna vertebral com consequente lesão espinhal é uma causa debilitante 

comum em cães. Certas áreas da coluna vertebral parecem mais propensas à fratura, e 

essas áreas sofrem certas fraturas caraterísticas. Uma dessas fraturas envolve a vértebra 

lombar (L7), onde o corpo vertebral é fraturado obliquamente, com o segmento caudal 

deslocado ventral e cranialmente em relação ao segmento cranial. Este tipo de 

fratura/luxação pode resultar em hiperestesia e défices neurológicos associado a um 



32 

 

trauma das raízes nervosas presentes no canal espinhal no segmento L7. Se houver apenas 

défices ligeiros, a fratura/luxação vertebral L7 pode ser tratada adequadamente com o 

confinamento apropriado do animal. Dor grave ou persistente ou défices neurológicos são 

tratados de forma mais eficaz com fixação interna. (Harrington & Bagley, 1998) 

Os traumas da coluna vertebral geralmente resultam de acidentes por atropelamentos, e a 

maioria das lesões localiza-se na região lombar. Neste caso, a cadela foi atropelada. As 

fraturas são geralmente oblíquas ou oblíquas curtas, envolvendo o corpo vertebral de L6 

ou L7. A compressão medular ou da cauda equina podem produzir uma ampla variedade 

de sinais, entre os mais comuns estão a paraparesia ambulatória, ou não-ambulatória, com 

sinais de lesão em neurónio motor inferior, graus variáveis de atonia esfinctérica anal, e 

anormalidades na postura e na sensibilidade da cauda. Na maioria dos cães a medula 

espinhal termina ao nível de L6, tornando o canal medular de L7 relativamente espaçoso 

para as raízes nervosas aí contidas. As raízes nervosas toleram mais lesões e recuperam 

melhor das lesões concussivas do que o parênquima da medula espinhal. Por esse motivo 

as lesões na região lombossagrada tendem a causar défices neurológicos menos graves e 

tem um melhor prognóstico do que nas outras regiões da coluna vertebral (Dewey C. W., 

2015) 

Nos animais em que há défices neurológicos, o primeiro passo no diagnóstico é o exame 

neurológico. O exame neurológico após o trauma da coluna é, por vezes, um pouco 

confuso inicialmente porque há algumas reações incomuns que só ocorrem 

imediatamente após o trauma da coluna vertebral. Assim, o fenómeno Schiff-Sherrington 

é comum após ferimentos graves na região torácica ou lombar da coluna vertebral, e pode 

inicialmente sugerir uma lesão que afeta do sistema nervoso central cranial aos membros 

torácicos. Esta impressão é facilmente dissipada encontrando marcha normal do membro 

torácico e reações posturais durante o exame neurológico (se isso for seguro para realizar) 

(Jeffery, 2010).  

Na avaliação neurológica da Ariel avaliaram-se os reflexos espinhais. Os reflexos 

espinhais são respostas involuntárias estereotipadas provocadas por estímulos 

específicos, devido à existência de arcos reflexos. Os componentes nervosos estão 

localizados na medula espinal e independentes do encéfalo. Há avaliação da função 

sensitiva e motora do arco reflexo, sendo executada com o animal relaxado em decúbito 

lateral e com recurso a um plexímetro ou pinça hemostática nos reflexos flexor, cutâneo 

do tronco e perineal. Em lesões do neurónio motor superior (NMS) há aumento dos 

reflexos e do neurónio motor inferior (NMI) há diminuição dos reflexos. Esta avaliação 
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permite a localização da lesão em determinado segmento medular, nas suas raízes 

nervosas ou nervos periféricos. Deve iniciar-se pelos membros pélvicos, de seguida os 

torácicos, e, no final, o reflexo cutâneo do tronco e o perineal devem ser avaliados (Dewey 

C.W., 2015). 

Neste caso clínico, em relação ao reflexo patelar, suportou-se o joelho em ligeira flexão, 

fez-se a percussão do tendão patelar e verificou-se um ligeiro reflexo de contração do 

músculo quadricípede, que se traduziu num extensão do joelho diminuída. Testa o nervo 

femoral e os segmentos medulares entre L4 e L6. Isto significa que provavelmente o 

segmento de L6 poderia apresentar algum tipo de lesão. No reflexo flexor realizou-se o 

aperto e pinçamento ligeiro dos dedos, almofadas plantares e região interdigital, sendo 

que a Ariel tinha reflexo diminuído no membro pélvico direito, fazendo ligeira flexão do 

membro, e quase ausente no membro pélvico esquerdo. Testa os segmentos medulares de 

L6 a S2 e o nervo ciático. Ficou assim a suspeita de lesão destes nervos ou dos respetivos 

segmentos espinhais. Em relação aos membros torácicos, estes apresentavam reflexos 

espinhais normais. Quanto ao reflexo perineal, pinçou-se ligeiramente a região perineal 

bilateralmente, não tendo ocorrido contracão do esfíncter anal (segmentos S1 a S3 e nervo 

pudendo) nem flexão da cauda (nervos caudais). No reflexo cutâneo do tronco, pinçou-se 

a pele bilateralmente às apófises espinhosas das vértebras torácicas e lombares desde a 

região lombar caudal à T2. Observou-se contração bilateral dos músculos cutâneos. Testa 

os nervos entre C8 e L4 (Dewey C.W., 2015). 

O trauma nas raízes nervosas do canal espinhal L7-S1 pode causar sinais como neuropatia 

ciática, incontinência urinária e fecal, anestesia perineal e da cauda e ausência de tónus 

anal (Weh & Kraus, 2007).  

Regra geral, as radiografias são suficientes para diagnosticar a maioria das 

fraturas/luxações vertebrais (FLV). FLV ocorrem em aproximadamente 5% a 10% de 

todos os animais afetados. Nestas situações, é prudente adquirir radiografias laterais de 

toda a coluna vertebral (e do crânio, se for caso disso). Se for necessária uma sedação ou 

anestesia para a radiografia, deve ser exercido um cuidado extremo durante o movimento 

e o posicionamento do animal para as radiografias devido à perda de tónus muscular 

associado. Normalmente, é mais conveniente obter radiografias laterais, seguido de vistas 

ventrodorsais das regiões suspeitas, se necessário. Se possível, é altamente preferível 

obter as vistas ventrodorsais com o animal em decúbito lateral com um feixe de raio-x 

horizontal (Jeffery, 2010). O exame radiográfico da Ariel mostrou a existência de fratura 

e luxação cranio ventral de L7. 



34 

 

O tratamento pode ser conservativo ou cirúrgico, e a escolha deve-se basear no estado 

neurológico inicial do paciente, em exames neurológicos seriados, na avaliação 

radiográfica da estabilidade espinhal (se a fratura é estável ou instável), e na presença de 

lesões intercorrentes. A estabilização pode ser realizada por parafusos corticais ou pinos 

de Steinmann e polimetilmetacrilato (cimento ósseo), placas de osteossíntese no corpo 

vertebral, placas de osteossíntese no processo espinhoso dorsal, fixação espinhal 

segmentar modificada, ou combinação destas técnicas (Dewey C.W., 2015) 

O MV optou pela colocação de pinos 2,0 mm e PMMA, dada a sua experiência na 

aplicação desta resolução cirúrgica. 

Independentemente da técnica utilizada, o realinhamento da fratura/luxação é o mais 

importante. No entanto, muitas vezes é difícil por causa de espasmos musculares, fibrose 

ou respostas inflamatórias no local da fratura. Além disso, deve-se ter cuidado aquando 

do realinhamento de fraturas vertebrais, pois a medula espinhal no canal vertebral é 

facilmente danificada pelo movimento excessivo. Portanto, surge a necessidade de 

realinhamento controlado (Harrington & Bagley, 1998) 

Fraturas e luxações de vértebras lombares são resolvidas com acesso dorsal, realizando 

dissecação até se conseguir visualizar os processos transversos das vértebras lombares 

em questão expostas. Estes são também os locais onde vão ser introduzidos os pinos ou 

parafusos. Estes implantes têm que ser direcionados através dos corpos vertebrais. O 

ângulo ideal de inserção é de 30º lateralmente ao plano sagital, uma vez que permite 

abranger uma maior área óssea e oferecer uma maior margem de segurança. A inserção 

dos pinos deve parar ao nível do segundo córtex (Wheeler JL et al., 2002). 

A robustez da fixação pino/PMMA está dependente do diâmetro dos pinos utilizados. 

Pinos com maior diâmetro apresentam maior resistência a forças de tensão e compressão. 

Por forma a maximizar a robustez da fixação e minimizar a probabilidade de falha de 

implante, é recomendado utilizar pinos com o maior diâmetro possível, baseado no 

tamanho do animal (Weh & Kraus, 2007). Neste caso, optou-se por pinos com diâmetro 

de 2,0mm. 

A síntese do PMMA, um polímero sintético, classificado como inabsorvível ou 

permanente e biotolerável, foi obtida pela primeira vez em 1902, e vem sendo utilizado 

desde então (Mesquita et al., 2017) 

Semelhante ao cimento ósseo, é um acrílico autopolimerizante, e durante sua 

polimerização ocorre liberação de calor, que leva ao aquecimento de sua superfície, 

tornando-se rígido após esta reação. É utilizado tanto na medicina humana, quanto na 
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veterinária. Apresenta fácil obtenção, custo reduzido, suficiente dureza, resiliência, 

resistência e impermeabilidade, e, assim, demonstra bons resultados, tanto em cirurgias 

ortopédicas, quanto neurológicas, sendo o produto de escolha nestas aplicações (Mesquita 

et al., 2017) .Uma vez que o  PMMA se encontrava em cima da abertura da laminectomia, 

a lavagem com solução salina fria no PMMA foi cuidadosa e abundante para permitir a 

dissipação do calor da polimerização. Aliado a este fator, a colocação do PMMA a uma 

distância que não permitia o contacto com a zona de laminectomia dorsal, fez baixar o 

risco de lesão térmica dos nervos. 

Uma vez que os pinos podem migrar, é aconselhável envolver todas as pontas dos pinos 

com PMMA. O cimento deve servir de ponte entre os pinos, aumentando a estabilidade 

da fixação. Não existe regra sobre a quantidade ideal de PMMA a colocar. Quanto maior 

o diâmetro, maior será a robustez do cimento, mas tal poderá comprometer o 

encerramento dos tecidos. Porções da musculatura epaxial poderão ser excisadas para 

facilitar o encerramento da fascia lombossagrada (Sturges B. et al., 2003) 

Em relação aos cuidados pós-operativos, o controlo de dor tem uma grande importância, 

devendo ser associado com a frequente administração de corticosteróides, ambos 

imediatamente após o trauma  e durante o período perioperatório. Neste animal foi 

administrado tramadol e prednisolona.  

Animais com défices neurológicos têm dois grandes inimigos: problemas urinários e 

problemas dermatológicos. A retenção urinária é a complicação que ocorre com maior 

frequência, devendo ser esvaziada duas a três vezes por dia. Deve ser usada antibioterapia 

com atuação ao nível do sistema urinário tal como fármacos com ação diurética. Neste 

caso, foi administrada enrofloxacina e furosemida. A limpeza e cuidados de pele são 

importantes, mantendo o animal em decúbito num local limpo, seco, com cama macia e 

alternando o decúbito algumas vezes durante o dia (Cabassu J.P., 2005) 

Na recuperação pós cirúrgica os animais apresentam um comportamento ativo, sem 

presença de dor, locomoção, defecação e micção dentro da normalidade, reflexos e 

propriocepção normal (Chrisman, C. L. 1985).  

A recuperação pós cirúrgica da Ariel foi excelente. Ao fim de um mês realizou-se 

novamente exame neurológico. O reflexo flexor dos membros pélvicos e o reflexo 

perineal, que antes do procedimento cirúrgico se apresentavam diminuídos ou ausentes, 

neste exame neurológicos encontraram-se presentes.  

A Ariel tinha uma postura em estação correta e uma locomoção dentro da normalidade. 
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III - CONTRATURA MUSCULAR E DE TENDÃO DE GATO 

APRESENTAÇÃO CLÍNICA 

O terceiro caso clínico descrito neste relatório foi referenciado para o CVC. Trata-se da 

presença de contraturas dos tendões digitais flexores do membro torácico esquerdo e 

consequente alteração anatómica do membro. Foi resolvido por procedimento cirúrgico 

através de tenotomia destes tendões e uma artrodese através de uma técnica de alterada 

de “spider” (combinação de fixação intramedular e externa). 

 

Identificação do animal 

Óscar, macho, europeu, castrado, 1 ano, 3 kg (ICC 5/9 e ICM 3/3) 

 

Anamnese 

Chegou ao CVC um caso clínico reencaminhado por parte de outro CAMV. Gato jovem 

com dificuldade na locomoção. Era visível uma alteração postural evidente no membro 

torácico esquerdo, em supinação. O gato apoiava a parte dorso lateral da mão esquerda 

no chão. O tutor informou que o tinha adotado com 3 meses de idade e que nessa altura 

ela já tinha assim o membro, não sabendo se seria já algo congénito ou se terá sido um 

episódio traumático a provocar a lesão. 

O Óscar encontrava-se devidamente desparasitado e vacinado. A alimentação era à base 

de ração seca própria e comida húmida. 

 

Exame Físico 

Quanto à sua condição corporal este encontrava-se normal, FC e FR, o pulso, as mucosas, 

o estado de hidratação, os gânglios linfáticos encontravam-se dentro da normalidade. 

A temperatura corporal era de 38º. 

À palpação verificou-se que o Óscar era incapaz de estender a mão e apoiá-la de forma 

correta voluntariamente. Apresentava dores aquando da extensão do membro e 

incapacidade de o manter extendido. Este membro tinha rotação externa, apoiando 

permanentemente a parte dorsolateral no chão. Foi evidente à palpação a contração 

muscular e possibilidade de contratura a nível dos tendões flexores digitais. 

Quanto à avaliação neurológica o animal não evidenciava alterações. 
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Lista de Problemas 

Flexão dos dígitos, rotação palmar, dor à manipulação. 

 

Diagnósticos Diferenciais 

Contratura dos tendões flexores digitais, luxação carpal, fratura dos metacarpos, entorse 

agudo, rutura dos ligamentos colaterais, fratura distal do rádio, luxação carpal 

 

Exames Complementares 

Na CVC foram realizadas hemograma e análise bioquímica sérica. 

Painel pré-anestésico: Hemograma: valores dentro dos limites normais; Bioquímica 

sérica: GPT - 75 U/L (9-90 U/L), Fosfatase alcalina - 66 U/L (7-80U/L), glicose, BUN e 

creatinina dentro dos valores normais. 

 

Radiografia: Foi enviada pela clínica veterinária de onde foi reencaminhado o caso 

clínico. Observou-se a inexistência de fraturas ou luxações. 

 

 

Diagnóstico 

Contratura dos tendões flexores digitais 

 

Protocolo Anestésico 

Fluidoterapia: Solução de Lactato de Ringer, 5 ml/kg/h (~15 ml/h) 

Pré-medicação: Ceftriaxona 25 mg/kg IV, meloxicam 0,2 mg/kg SC 

Indução: Dexmedetomidina 5 mcg/ml IM em associação com cetamina 5 mg/kg IM, 

butorfanol 0,1 mg/kg IM 

Entubação endotraqueal com tubo nº 2,5 

Manutenção: isoflurano 1,5% em oxigénio com ventilação mecânica automática em 

circuito fechado. 

 

 

Procedimento Cirúrgico 

O procedimento cirúrgico escolhido passou por uma alteração de uma técnica utilizada 

pelo professor Noel Fitzpatrick, denominada “spider”. Ao passo que essa técnica é usada 
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principalmente para fraturas de metacarpos, colocando agulhas de Kirschner ao longo dos 

mesmos até ao bordo da articulação sem lhe tocar; optou-se neste caso clínico por 

prolongar as agulhas e realizar uma artrodese pancárpica. 

Assim sendo, fez-se a tricotomia correta do membro torácico do Óscar, desde a região 

umeral distal até às pontas dos dedos.  

Realizou-se inicialmente a tenotomia dos tendões dos músculos flexores digitais. 

O Óscar foi colocado em decúbito lateral. Fez-se incisão cutânea de 3 a 5mm sobre a 

superfície palmar da 2ª falange, próximo da articulação interfalangiana de F2-F3. 

Dissecou-se o tendão flexor digital profundo com pinças hemostáticas mosquito. Incidiu-

se no tendão com uma lâmina de bisturi. Aproximaram-se os bordos cutâneos com uma 

sutura interrompida. Repetiu-se o procedimento em cada dedo. 

Depois o gato foi colocado em decúbito esternal com o membro torácico esquerdo a ser 

intervencionado, completamente estendido cranialmente. 

Foi feita incisão cutânea sobre a linha média da superfície dorsal do carpo, estendendo-

se desde 4 cm proximalmente à linha articular carporradial até 4 cm distalmente à linha 

articular carpometacarpiana. Incisão dos tecidos subcutâneos, do tecido fibroso de 

proliferação e da cápsula articular sobrejacente às articulações carporradial, intercarpiana 

e carpometacarpiana. Usando dissecação romba, rebateu-se a incisão da cápsula articular 

sinovial a partir da face cranial dos ossos carpianos tanto medial como lateralmente. 

Colocaram-se os afastadores de Gelpi para manter a exposição das superfícies articulares 

e posicionou-se um pequeno afastador de Hohmann entre as superfícies articulares para 

ajudar a visualizar a cartilagem articular de cada articulação do carpo. Usou-se uma fresa 

de alta velocidade para remover a cartilagem articular a partir da superfície dos ossos 

carpianos em cada articulação. Preservou-se o tendão do músculo extensor carporradial. 

Colheu-se um enxerto autólogo de tecido ósseo esponjoso, retirado do úmero proximal. 

Para realizar a recolha, foi feita pré-cirurgicamente a tricotomia e assepsia daquela zona. 

Utilizou-se uma cavilha que foi inserida no úmero proximal, tal como a utilização de fresa 

por forma a aceder ao tecido ósseo esponjoso que foi recolhido por uma pequena cureta. 

Este tecido ósseo esponjoso foi inserido nas superfícies não preenchidas de cada 

articulação. 

Para estabilizar e fixar, fez-se uma fenda no córtex dorsal do terceiro e do quarto 

metacarpiano e introduziu-se uma agulha de Kirschner de 1,0 mm em cada um, 

proximalmente no interior do canal medular de cada osso. Colocando pressão proximal e 

palmar nos ossos metacarpianos, introduziram-se as agulhas de Kirschner 1,0 mm, com 
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o carpo estendido, atravessando a articulação carpiana e introduzindo-se no rádio por 

forma a criar uma artrodese pancarpiana. 

Curvaram-se as extremidades distais das agulhas num gancho. 

De seguida foi colocado uma agulha, transversalmente ao rádio , na sua porção distal, 

junta à articulação carpiana, e outra agulha também transversalmente mas desta vez no 

ponto médio do rádio. As pontas foram dobradas em gancho nas pontas, por forma a 

juntar todas as 6 pontas das agulhas de Kirschner. 

De seguida foi feita a preparação do PMMA certificando que ele entrasse em contacto 

com toda as agulhas de Kirschner, moldando com a forma de uma bola. Depois foi usada 

uma solução salina fresca para lavar o PMMA por forma a dissipar o calor da 

polimerização e esperou-se que este ficasse duro e com uma conformação sólida. Desta 

forma a fixação adquiriu a forma de uma aranha: “técnica de spider”.  

 

 

Evolução pós-cirúrgica 

Após o término da cirurgia, o animal apresentava uma temperatura corporal de 36,3ºC, 

pelo que foi colocada uma manta no recobro de modo a aumentar a temperatura corporal. 

Realizaram-se duas projeções radiográficas após a cirurgia. A técnica não foi 

completamente executada como planeado. As agulhas de Kirschner, em vez de 

perfurarem o rádio, ficaram localizadas caudalmente ao rádio e medialmente à ulna (Fig. 

3.B).  

O gato acordou bem da cirurgia, não mostrou dor nem desconforto. 

Em pós-cirúrgico o animal esteve internado 2 dias no CVC. Durante esse período foi 

medicado com  meloxicam injetável, na dose de 0,2mg/kg SC SID, de buprenorfina 10 

µg/kg IV BID e  25mg/kg IV de ceftriaxona BID. 

A fixação interna e externa que se realizou permitiu a postura correta do membro torácico 

esquerdo. 

Passadas 6 semanas o Óscar voltou ao CVC para a remoção do fixador. Foi realizada 

ligeira sedação por forma a realizar a sua remoção. O corte das agulhas foi feito 

inicialmente junto ao PMMA removendo-o. O corte das agulhas tranversas foi feito junto 

à pele por forma a evitar a contaminação aquando da remoção das agulhas. Por fim, 

procedeu-se entao à remoção das agulhas de Kirschner. 

Verificou-se que após a remoção, o Óscar ficou com o membro a apoiar de forma correta 

no chão, sem rotação do membro nem flexão digital. 



41 

 

 

Figura 3.A - Radiografia com projeção dorso ventral. 

Visível a resolução cirúrgica. 

Imagem gentilmente cedida pelo Doutor Nuno 

Cardoso, do CVC 

Figura 3.B - Radiografia com projeção 

mediolateral. Visível a resolução cirúrgica. 

Imagem gentilmente cedida pelo Doutor Nuno 

Cardoso, do CVC 

Figura 3.C - Fotografia tirada onde é visível a fixação 

“spider. 

Figura 3.D - Fotografia tirada onde é visível a vista 

lateral da fixação “spider”. 
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DISCUSSÃO 

A contratura muscular é definida como o encurtamento anormal do tecido muscular, 

tornando o músculo altamente resistente ao alongamento. A contratura muscular ocorre 

como resultado da fibrose muscular, muitas vezes resultado de lesão. Em cães e gatos a 

contratura muscular adquirida desenvolve-se mais frequentemente de forma secundária a 

um evento traumático. Outras causas da contratura muscular incluem, mas não se limitam 

a, síndrome do compartimento, infeção, doença imunomediada, insuficiência circulatória, 

miosite eosinofílica e miosite ossificante. A contratura pode causar incapacidade 

locomotora permanente e está frequentemente associada à dor. (McGeachan et al., 2020). 

Neste caso, o gato apresentava incapacidade para locomover-se com postura correta no 

membro anterioe esquerdo. À palpação e manipulação era evidente a existência de dor e 

de contratura muscular.  

A contratura do tendão flexor digital pode afetar um dígito isolado ou todos os dígitos de 

um membro e é caraterizada por uma claudicação crónica e uma flexão permanente 

dolorosa do dígito afetado (Cabon et al., 2015). 

No Óscar havia flexão permanente de todos os dígitos do membro torácico esquerdo. O 

membro encontrava-se em supinação, contactando a zona dorsolateral do membro distal 

no chão. 

A etiologia desta contratura é desconhecida, mas o trauma parece predispor um gato a 

esta condição. Quando o dono do Óscar o adotou ele já apresentava o membro com esta 

alteração, não sabendo se seria algo congénito ou se se tinha desenvolvido. Poderia ser 

uma situação clínica provocada por trauma. No entanto, é necessário relatar mais casos 

para compreender melhor a patogénese desta condição. A avaliação dos dígitos parece 

ser de extrema importância quando se investigam casos de claudicação crónica em gatos 

(Cabon et al., 2015). 

Contratura do tendão flexor causando a retração da pata e dígitos em flexão fixa foi 

também relatada como secundária à oniectomia e resolvida por tenectomia do flexor 

digital profundo (Cooper et al., 2005). Neste caso, a oniectomia foi descartada como 

possível causa desta contratura. 

As opções de tratamento e o prognóstico dependem do grau de contratura e do músculo 

afetado. O tratamento conservativo envolvendo fisioterapia e talas pode ser eficaz em 
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alguns casos. Contudo, casos clínicos de contraturas mais graves requerem tratamentos 

como tenotomia, miectomia, artrodese ou amputação (McGeachan et al., 2020).  

Este caso clínico foi referenciado por outro CAMV, onde as tentativas de tratamento 

conservativo através de fisioterapia e talas ortopédicas não resultaram. Assim sendo, e 

uma vez que se tratava de uma contratura grave que afetava os tendões flexores do 

membro torácico esquerdo, sem que houvesse qualquer fratura observável em exame 

radiográfico, optou-se por realizar tratamento cirúrgico. 

Ao contrário do tratamento conservativo, a tenectomia dos tendões flexores profundos e 

superficiais está associada a um bom-a-excelente resultado cirúrgico para esta condição.  

Em gatos, o ângulo normal em estação do carpo em relação ao antebraço é de 160-180°, 

enquanto nos cães este ângulo é ligeiramente menor em 140-180º. A maior percentagem 

de movimentos articulares em gatos e cães ocorre na articulação antebraquiocarpiana (85-

90%), seguida pela articulação intercarpiana (10-15%); há pouco ou nenhum movimento 

na articulação carpometacarpiana (Basa & Johnson, 2019). 

Uma vez se tratar de uma contratura grave com alteração postural do membro torácico, o 

MV optou por realizar tenectomia dos tendões flexores e também artrodese pancarpiana 

por forma a restaurar a conformação anatómica e postural do membro em questão. 

Em relação à artrodese pancarpiana existem como alternativas cirúrgicas a colocação de 

placa DCP e parafusos na face dorsal do membro ou técnica alterada de “spider”. Em 

relação à primeira técnica há a possibilidade de fraturas ósseas do metacarpo poderem 

ocorrer, especialmente em gatos se o implante se prolongar por apenas uma curta 

distância no osso metacarpo (Whitelock et al., 1999).  

Em relação à artrodese pancarpiana, realizou-se uma técnica alterada da combinação de 

fixação intramedular e fixador externo, desenvolvida e relatada em estudo por Fitzpatrick. 

Esta técnica cirúrgica “spider” distingue-se de outros fixadores externos em dois pontos: 

encurvamento dorsal das agulhas intramedulares ao nível das articulações (metatársicas-

falângicas) MT-F ou (metacarpianas-falângicas) MC-F para facilitar a utilização da pata 

para locomoção, tendo uma fixação externa; e incorporação de fixação de pino/agulha de 

Kirschner, com direção transversal ao plano do membro no zona dos MT/MC proximais 

ou distal aos ossos társicos/carpianos, associada a PMMA para promover maior 

estabilidade no fixador externo e prevenir o risco de migração distal das agulhas 

intramedulares (Fitzpatrick et al., 2011). 

Ao contrário da técnica de Fitzpatrick destinada para resolução de fraturas de MT e MC; 

a técnica utilizada para resolução cirúrgica no caso do Óscar apresenta como alterações o 
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facto de se tornar uma artrodese pancarpiana, com extensão das agulhas de Kirschner 

intramedulares, desde a parte distal dos metacarpos até ao rádio médio. Outra alteração é 

a colocação da agulha de Kirschner transversal ao rádio distal e outra ao rádio médio, em 

vez dos metacarpos proximais e porção distal dos ossos carpianos. 

É aconselhável a colocação de um fixação externa adjuvante à inserção de agulhas de 

Kirschner intramedulares (Fitzpatrick et al., 2011). Esta fixação intramedular associada a 

fixador externo foi escolhida pelo MV também pelo facto de ser considerado 

relativamente simples de executar. Não são necessários instrumentos de especialidade e 

os implantes são baratos e acessíveis (Fitzpatrick et al., 2011). 

É fundamental remover a cartilagem articular a partir da superfície dos ossos carpianos 

em cada articulação. A falha na consolidação articular pode ser causada pela remoção 

incompleta da cartilagem articular (Johnson K.A., 1995). 

Ao exame radiográfico pós-cirúrgico, constatou-se que as agulhas de Kirschner não se 

prolongaram no rádio como seria expectável e planeado. Em vez disso, ficaram 

localizadas caudalmente ao rádio e medialmente à ulna. Este fator acabou por ter pouca 

relevância nos resultados finais. A estabilização feita pelo PMMA, abrangendo diferentes 

agulhas de Kirschner com diferentes localizações e direções, conferem uma 

complexidade e estabilidade que camuflou a localização das agulhas fora do rádio 

(Fitzpatrick et al., 2011). 

As artrodeses pancarpianas e parciais do carpo resultam numa excelente função do 

membro em aproximadamente 80% dos pacientes. Os outros 20% são melhorados 

substancialmente após a cirurgia, mas podem apresentar graus variáveis de disfunção do 

membro (claudicação) após os exercícios. Uma grande percentagem pode retornar às suas 

atividades normais. Uma pequena percentagem exibe uma claudicação contínua, leve, 

durante a sustentação do peso, mas a função do membro é vastamente melhorada em 

relação à condição pré-operatória. Foi observado que a artrodese pancarpiana reduz a 

supinação e pronação do antebraço felino (Basa & Johnson, 2019). Esta técnica reduziu 

a supinação do membro do Óscar. 

As complicações reportadas, decorrentes de artrodeses pancarpianas em gatos incluem a 

não ossificação, deslocação de pinos, infeção ou desposicionamento de parafusos (Basa 

& Johnson, 2019). Não se observou migração pós-cirúrgica das agulhas de Kirscnher, 

uma vez que a conformação do fixador com PMMA “spider” não o permite. 
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 Uma lenta ou incompleta ossificação poderá levar a um aumento do stress nos implantes 

e consequente falha no implante (Dyce J., 1996) Neste caso, observou-se uma correta 

ossificação e fusão articular.  

A infeção iatrogénica é possível e pode ser gerida com antibióticos apropriados, 

manutenção de implantes rígidos intactos até que a cicatrização óssea esteja completa e 

posterior remoção do implante (Parker et al, 1981). A antibioterapia com ceftriaxona 

controlou possíveis infeções e a ossificação ocorreu corretamente. 

Segundo o estudo de Fitzpatrick, o tempo médio para a remoção do fixador é de 46 ± 16.2 

dias (21-64 dias). Idade e peso não demonstraram ser fatores inflenciadores do tempo de 

remoção do fixador (Fitzpatrick et al., 2011). 

No caso do Óscar, o período para a remoção do fixador foi de 6 semanas. As agulhas de 

Kirschner transversas foram cortadas unilateralmente, junto à pele de forma a evitar a 

contaminação da agulha dentro do osso aquando da sua remoção  (Fitzpatrick et al., 2011). 
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CONCLUSÃO 

 

A escolha para a realização do estágio final recaiu no CVC e CVSR devido às boas 

referências dos mesmos, que foram comprovadas pela experiência do autor.  

Este estágio permitiu uma aprendizagem pessoal e profissional, a possibilidade de 

observar casos clínicos novos e diferentes tal como o aumento da prática clínica. Para 

além de todo o conhecimento veterinário teórico e prático adquirido, também permitiu o 

melhoramento do trabalho em equipa e de relações interpessoais, que ocorreram sempre 

com bom ambiente de trabalho entre colegas. A realização deste relatório permitiu a 

consolidação dos conhecimentos adquiridos durante os seis meses de estágio no CVC e 

CVSR e durante os cinco anos no Mestrado Integrado em Medicina Veterinária. 

O estágio e este relatório final, terminam com sentimento de missão cumprida e com 

motivação para trabalhar na área da medicina veterinária sendo que, as principais áreas 

de interesse do autor após este estágio são: cirurgia ortopédica e de tecidos moles. 

 

 


