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 RESUMO 

 

 O presente trabalho surge na sequência do estágio curricular do Mestrado Integrado 

em Medicina Veterinária, realizado no HVUC – Hospital Veterinário Universitário de Coimbra 

e na BONEMATRIX - Centro de Cirurgia Veterinária Avançada realizado entre os dias 15 de 

novembro de 2020 e 30 de abril de 2021 tendo como objetivo a abordagem do tema “A 

utilização do patellar groove replacement (PGR) no tratamento da luxação patelar em animais 

de companhia”. 

 Numa primeira fase do presente trabalho foi assim realizada uma revisão bibliográficas 

sobre esta temática, dando especial ênfase à prótese troclear (PGR), não desconsiderando a 

normal anatomia da articulação do joelho, a sua biomecânica, fisiopatogenia, diagnóstico e 

restantes formas de tratamento. 

 Foi também dado um especial destaque ás técnicas cirúrgicas de reconstrução óssea, 

nomeadamente a trocleoplastia, transposição da tuberosidade tibial e a osteotomia distal do 

fémur, frequentemente associadas à colocação da prótese troclear. O PGR por si só não 

permite a correção da luxação patelar nas situações em que esta seja provocada por graves 

deformações músculo-esqueléticas, estando por isso normalmente associado outras técnicas 

cirúrgicas aquando da sua colocação. 

 O PGR é assim usado em situações de luxação patelar crónica com presença de 

osteoartrite femoro-patelar grave, onde as restantes técnicas usadas isoladamente não 

permitiriam a redução eficaz da patela principalmente devido as lesões provocadas na tróclea 

femoral. 

Numa segunda fase do trabalho são descritos dois casos clínicos acompanhados 

durante o estágio, sendo acompanhados pela sua história clínica, estudo radiográfico, 

diagnóstico, planeamento cirúrgico terminando com o seu tratamento. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Luxação patelar; PGR; Técnicas cirúrgicas; Osteoartrite; Estudo 

radiográfico; Planeamento cirúrgico  
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ABSTRACT 

This thesis is the result of the curricular internship of the Integrated Master's Degree in 

Veterinary Medicine, held at the HVUC - Hospital Veterinário Universitário de Coimbra and at 

BONEMATRIX - Centro de Cirurgia Veterinária Avançada fulfilled between November 15, 

2020 and April 30, 2021 with the aim of addressing the topic "The use of the patellar groove 

replacement (PGR) in the treatment of patellar luxation in small animals". 

In the first phase of this work, a literature review was carried out on this subject, giving 

special emphasis to trochlear prosthesis (PGR), without disregarding the normal anatomy of 

the knee joint, its biomechanics, pathophysiology, diagnosis, and other forms of treatment. 

Special emphasis was also given to surgical techniques of bone reconstruction: 

trochleoplasty, transposition of the tibial tuberosity and distal osteotomy of the femur, often 

associated with the placement of trochlear prosthesis. The PGR alone does not allow for the 

correction of patellar luxation in situations where this is caused by serious musculoskeletal 

deformities and is therefore usually associated with other surgical techniques when it is placed. 

The PGR is therefore used in situations of chronic patellar luxation with the presence 

of severe patellofemoral osteoarthritis, where the other techniques used alone would not allow 

the effective reduction of the patella, mainly due to the lesions caused to the femoral trochlea. 

In a second phase of the work, two clinical cases that were followed during the 

internship are described, being followed by their clinical history, radiographic study, diagnosis, 

surgical planning ending with their treatment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Patellar luxation; PGR; Surgical techniques; Osteoarthritis; Radiographic study; 

Surgical planning.  



 

xii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 
 

ÍNDICE  

 
CAPÍTULO 1: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ...................................................................................... 1 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 3 

2. ANATOMIA DO JOELHO .............................................................................................................. 5 

3. BIOMECÂNICA DA ARTICULAÇÃO DO JOELHO .......................................................................... 8 

4. LUXAÇÃO DA PATELA ............................................................................................................... 11 

4.1 FISIOPATOGENIA ............................................................................................................... 13 

4.2 CLASSIFICAÇÃO DA LUXAÇÃO PATELAR ............................................................................ 15 

4.3 HISTÓRIA E SINAIS CLÍNICOS ............................................................................................. 16 

4.4 DIAGNÓSTICO .................................................................................................................... 18 

4.4.1 EXAME ORTOPÉDICO ..................................................................................................... 18 

4.4.2 RADIOLOGIA .................................................................................................................. 21 

4.4.2.1 VALORES REFERÊNCIA: .................................................................................................. 26 

4.4.3 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA .................................................................................. 28 

4.5 DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS ........................................................................................... 29 

4.6 TRATAMENTO .................................................................................................................... 29 

4.6.1 TRATAMENTO CONSERVATIVO ..................................................................................... 30 

4.6.2 TRATAMENTO CIRÚRGICO ............................................................................................. 30 

4.6.2.1 TÉCNICAS CIRÚRGICAS DE RECONSTRUÇÃO DE TECIDOS MOLES ................................. 31 

4.6.2.1.1 IMBRICAÇÃO DO RETINÁCULO LATERAL OU MEDIAL ............................................... 31 

4.6.2.1.2 IMBRICAÇÃO DA FÁSCIA LATA ................................................................................... 32 

4.6.2.1.3 SUTURA ANTI-ROTACIONAL DA PATELA E TÍBIA ....................................................... 32 

4.6.2.1.4 DESMOTOMIA E CAPSULECTOMIA PARCIAL ............................................................. 33 

4.6.2.1.5 LIBERTAÇÃO DO QUADRICÍPEDE ............................................................................... 34 

4.6.2.2 TÉCNICAS CIRÚRGICAS DE RECONSTRUÇÃO ÓSSEA ...................................................... 34 

4.6.2.2.3 TROCLEOPLASTIAS ..................................................................................................... 34 

4.6.2.2.3.1 SULCOPLASTIA TROCLEAR ..................................................................................... 35 

4.6.2.2.3.2 CONDROPLASTIA TROCLEAR ................................................................................. 36 

4.6.2.2.3.3 TROCLEOPLASTIA EM CUNHA................................................................................ 37 

4.6.2.2.3.4 TROCLEOPLASTIA EM BLOCO ................................................................................ 38 

4.6.2.2.4 TIBIAL TUBEROSITY TRANSPOSITION TOOL ............................................................... 40 

4.6.2.2.5 CENTER OF ROTATION OF ANGULATION .................................................................. 44 

4.6.2.2.6 DISTAL FEMORAL OSTEOTOMY ................................................................................. 45 



 

xiv 
 

5. PATELLAR GROOVE REPLACEMENT .......................................................................................... 47 

5.1 TÉCNICA CIRÚRGICA .......................................................................................................... 49 

5.2 CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS .......................................................................................... 52 

5.3 COMPLICAÇÕES ................................................................................................................. 53 

CAPÍTULO 2: OBJETIVOS DO TRABALHO ................................................................................. 55 

OBJETIVOS DO TRABALHO ................................................................................................................. 57 

CAPÍTULO 3: EXPOSIÇÃO E ESTUDO DOS CASOS CLÍNICOS ............................................ 59 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 61 

2. DESCRIÇÃO DOS CASOS CLINICOS ............................................................................................ 62 

2.1 CASO CLÍNICO I .................................................................................................................. 62 

2.1.1 ESTUDO RADIOGRÁFICO / PLANEAMENTO CIRÚRGICO ................................................ 63 

2.1.2 TRATAMENTO ................................................................................................................ 64 

2.2 CASO CLÍNICO II ................................................................................................................. 67 

2.2.1 ESTUDO RADIOGRÁFICO / PLANEAMENTO CIRÚRGICO ................................................ 68 

2.2.2 TRATAMENTO ................................................................................................................ 69 

3. DISCUSSÃO ................................................................................................................................ 73 

CAPÍTULO 4: CONCLUSÃO ............................................................................................................ 76 

CONCLUSÃO ...................................................................................................................................... 78 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................ 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Anatomia do joelho. ............................................................................................................. 8 

Figura 2. Biomecânica do joelho durante a flexão (A) e extensão (B). ........................................ 9 

Figura 3. Conformação do membro pélvico ................................................................................... 11 

Figura 4. Graus de luxação patelar ................................................................................................. 16 

Figura 5. Exame de verificação de instabilidade patelar .............................................................. 19 

Figura 6. Teste de gaveta (A) e teste de compressão tibial (B) para verificar a existência de 

rotura do ligamento cruzado cranial ................................................................................................ 20 

Figura 7. Estudo radiográfico pré cirúrgico com as projeções crânio caudal do fémur (A), crânio 

caudal da tíbia (B), médio lateral do fémur (C) e médio lateral da tíbia (D). ............................. 22 

Figura 8. Representação esquemática e radiográfica do fémur no plano frontal com 

representação do seu eixo anatómico (A) e eixo mecânico (B).................................................. 23 

Figura 9. Ângulos articulares do fémur com base no eixo anatómico e mecânico. ................. 24 

Figura 10. Representação radiográfica e esquemática da tíbia no plano frontal e sagital com 

representação dos seus eixos anatómicos e mecânicos, linhas de orientação articular e 

ângulos ................................................................................................................................................. 26 

Figura 11. Imagens radiográficas crânio caudais de fémur (A) e tíbia (B) usadas como método 

de determinação de torção femoral e tibial por Massimo Petazzoni .......................................... 28 

Figura 12. Condroplastia troclear. .................................................................................................... 36 

Figura 13. Trocleoplastia em cunha ................................................................................................ 38 

Figura 14. Trocleoplastia em bloco. ................................................................................................. 40 

Figura 15. Transposição lateral da tuberosidade tibial (A) e transposição medial da 

tuberosidade tibial (B), no tratamento da luxação patelar medial e lateral respetivamente 

usando a metodologia TTTT ............................................................................................................. 41 

Figura 16. Introdução dos dois pinos numa orientação crânio-caudal e próximo distal 

penetrando o osso ao mesmo nível da tuberosidade tibial e respeitando uma inclinação igual 

ao TPA. ................................................................................................................................................ 42 

Figura 17. Dispositivo TTTT. ............................................................................................................. 42 

Figura 18. Dispositivo TTTT antes (a) e após (b) a transposição lateral da tuberosidade tibial..

 ............................................................................................................................................................... 43 

Figura 19. Fixação da tuberosidade tibial.. ..................................................................................... 43 

Figura 20. Projeção crânio-caudal do fémur. ................................................................................. 46 

Figura 21. Placa base. ....................................................................................................................... 47 

Figura 22. Prótese troclear ................................................................................................................ 47 

Figura 23. Vários tamanhos de PGR disponíveis de maneira a garantir uma escolha adequada 

independentemente do porte do animal ......................................................................................... 48 

Figura 24. Planeamento cirúrgico. ................................................................................................... 49 

Figura 25. Osteotomia da tróclea ..................................................................................................... 50 

Figura 26. Prótese de teste ............................................................................................................... 51 

Figura 27. Colocação da placa base (A) e da prótese troclear (B) ............................................ 52 

Figura 28. Raio x pós-operatório ...................................................................................................... 53 

Figura 29. Estudo radiográfico e planeamento cirúrgico .............................................................. 63 

Figura 30. Procedimento cirúrgico e raios x pós-operatórios ...................................................... 66 

Figura 31. Estudo radiográfico e planeamento cirúrgico .............................................................. 68 

Figura 32. Procedimentos cirúrgicos e raios x pós-operatórios. ................................................. 72 

 

file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540276
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540276
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540277
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540277
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540278
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540278
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540279
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540279
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540280
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540280
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540281
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540281
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540281
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540282
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540282
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540282
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540283
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540283
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540283
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540284
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540284
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540285
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540285
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540285
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540285
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540286
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540286
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540286
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540287
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540287
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540288
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540288
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540289
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540289
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540290
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540290
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540290
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540290
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540291
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540291
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540291
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540291
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540292
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540292
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540293
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540293
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540294
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540294
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540295
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540295
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540296
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540296
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540297
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540297
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540298
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540298
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540298
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540299
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540299
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540300
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540300
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540301
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540301
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540302
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540302
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540303
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540303
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540304
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540304
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540305
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540305
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540306
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540306
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540307
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/Tese%20corr.docx%23_Toc98540307


 

xvi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvii 
 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 1. Ângulos anatómicos femorais laterais distais.. ............................................................ 27 

Tabela 2. Casos clínicos acompanhados. ..................................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/TESE%20COMP.docx%23_Toc100359881
file:///C:/Users/adgom/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/tese/TESE%20COMP.docx%23_Toc100359881


 

xviii 
 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS  

 

LP - Luxação patelar 

PGR - Patellar groove replacement 

MEQ – Mecanismo extensor do quadríceps 
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1. INTRODUÇÃO 

A luxação patelar (LP) é uma das patologias ortopédicas mais frequentes na prática 

clínica, afetando principalmente cães embora também possa ocorrer em gatos (E. DeCamp 

et al., 2016).  

A luxação da patela consiste num deslocamento patológico da patela relativamente ao 

seu sulco troclear, podendo ocorrer maioritariamente no sentido medial, mas também lateral 

ou até mesmo bilateral, afetando um ou os dois membros posteriores. É na maioria dos casos, 

uma patologia congénita ou de desenvolvimento, sem história de trauma associado 

(L'Eplattenier & Montavon 2002). Contudo, pode também surgir como consequência de uma 

patologia pré-existente ou de uma origem traumática (Vidoni et al. 2006). 

Cerca de 75% dos casos descritos em cães correspondem a uma luxação medial 

congénita da patela, sendo que destes, 20 a 25% apresentavam um envolvimento bilateral 

(DeCAMP et al., 2016). 

Para muitos autores, a sua patogénese permanece controversa. Na opinião destes, a 

luxação patelar não esta presente no momento do nascimento, mas sim, o resultado das 

alterações congénitas ósseas, conformacionais e biomecânicas, sendo por isso uma doença 

de desenvolvimento o (Kowaleski et al. 2012; Pêrez & Lafuente 2014; Petazzoni 2014). 

A luxação patelar pode ser classificada em quatro graus, com base nas alterações 

anatómicas encontradas em cada animal, tornando-se útil para um diagnóstico e tratamento 

mais preciso (Denny & Butterworth, 2000). 

A sua apresentação clínica pode variar significativamente entre animais, dependendo 

do grau de luxação e alterações concomitantes, podendo apresentar um caráter 

assintomático, sintomático intermitente ou permanente (Petazzoni 2010), com apresentação 

de dor e claudicação com aparecimento agudo ou de progressão crónica (L'Eplattenier & 

Montavon 2002; Renberg 2004; Beale 2006). 

O diagnóstico é baseado na história clínica do animal, exame físico e ortopédico 

detalhado, estudo radiográfico, determinação do grau da luxação, presenças de deformidades 

associadas e envolvimento osteoarticular (DeCamp et al., 2016; Schulz, 2013). 

O tratamento da luxação patelar pode ser conservativo ou cirúrgico, dependendo do 

grau de luxação apresentado. Normalmente apenas é realizado um tratamento conservativo 

no grau I, sendo que nos restantes graus onde os sinais clínicos são mais evidentes são 

usadas técnicas cirúrgicas de reconstrução de tecidos moles e ósseo com o objetivo de 

reposicionar a patela luxada no seu sulco troclear e realinhando o mecanismo extensor do 

quadríceps (DeCamp et al., 2016; Pérez & Lafuente, 2014). 

. 
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A adequada avaliação do animal e de todas as alterações presentes, o diagnóstico 

rigoroso, o correto planeamento cirúrgico, a escolha acertada das técnicas cirúrgicas e o 

cuidadoso acompanhamento do animal, são imprescindíveis para o sucesso do tratamento 

(Palmer 2011; Beale 2012). 
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2. ANATOMIA DO JOELHO 

O joelho é uma articulação sinovial complexa, constituída por várias superfícies 

articulares localizadas dentro de uma cápsula articular, reforçada por um retináculo fibroso, 

tendões e ligamentos que a envolvem e lhe conferem estabilidade (Vasseur 2003). Complexa 

porque estão envolvidas mais do que duas superfícies articulares opostas, uma vez que o 

movimento ocorre em mais do que um nível dentro de uma cápsula articular partilhada (Dyce 

et al., 2012). E sinovial, pois, os ossos articulados são separados por um espaço cheio de 

fluido (fluido sinovial) um transudado sanguíneo enriquecido com glicosaminoglicanos que 

intervêm na lubrificação, nutrição e proteção da cartilagem (Dyce et al., 2010).   

A articulação do joelho localiza-se entre o fémur, a tíbia e os quatro ossos sesamoides 

que intervêm na suavidade do movimento dos tendões e músculos sobre a articulação e 

abrange a articulação femorotibial (entre o fémur e a tíbia) e a articulação femoropatelar (entre 

o fémur e a patela) (Schulz 2013). 

A articulação femorotibial é do tipo condilar, e é a principal responsável pela 

sustentação do peso do animal. Forma-se entre os côndilos da extremidade distal do fémur e 

os côndilos da extremidade proximal da tíbia (Schulz 2013). Entre cada côndilo existe uma 

incongruência articular que é corrigida pelos meniscos que são duas estruturas 

fibrocartilagíneas semilunares interpostas (Dyce et al. 2010). Os meniscos funcionam como 

estabilizadores permitindo a absorção e dispersão da energia provocada pelos impactos na 

articulação e a sua estabilização por afundamento das superfícies articulares da meseta tibial 

(Vasseur 2003).  

A articulação femoropatelar é do tipo troclear, situa-se entre a tróclea, situada na 

extremidade distal do fémur, e a superfície articular da patela (Evans & Lahunta 2010). A sua 

principal função é o aumento da eficiência do mecanismo extensor do joelho através da 

convergência da força dos diferentes componentes do mecanismo quadríceps fazendo com 

que a patela deslize sincronicamente a cada movimento da articulação (Schulz 2013). Devido 

à sua cobertura cartilagínea, permite ainda o deslizamento do grupo muscular do quadríceps 

com baixa resistência (Stanke et al. 2014). 

Qualquer que seja o movimento entre o fémur e a tíbia resulta num movimento entre a 

patela e o fémur. É por isso que a articulação femoropatelar e a femorotibial são consideradas 

interdependentes (Kowaleski et al., 2012). 

A cápsula articular é composta por três cavidades que comunicam entre si: duas entre 

os côndilos femoral e tibial e uma abaixo da patela (Evans & Lahunta, 2013). Para além disso, 

a cápsula articular é também bastante importante na estabilização da articulação femuro-

patelar (Pérez & Lafuente, 2014). 
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A patela é o maior osso sesamoide do cão e do gato. Com forma oval e curva situa-se 

na porção distal do músculo quadríceps femoral onde ocorre a sua ossificação, e sobre o 

sulco troclear onde desliza durante o movimento de extensão e flexão do joelho formando um 

mecanismo de “roldana” ajudando a redirecionar e diminuir a força de ação do ligamento 

(Barone, 2000; Budras et al., 2007). Apresenta dois processos fibrocartilaginosos medial e 

lateral (fibrocartilagens parapatelares), que aumentam a sua superfície articular com os lábios 

trocleares correspondentes e também ligamentos femoro-patelares medial e lateral que vão 

dos respetivos bordos da patela aos ossos sesamoides do musculo gastrocnémio (Barone, 

2000; Budras et al., 2007). O ligamento patelar é a porção que vai da patela à tuberosidade 

tibial e faz com que qualquer movimento que ocorra entre o fémur e a patela, ocorra também 

entre a patela e a tíbia (Evans & Lahunta, 2013; Vérez-fraguela et al., 2017). 

 Fisiologicamente, durante o período de crescimento do animal, a patela exerce 

pressão retropatelar ao nível da tróclea, fazendo com que ocorra um desenvolvimento de um 

sulco com largura e profundidade adequadas para o correto funcionamento e deslizamento 

da patela. No caso ocorrer uma falha deste mecanismo, a ausência de pressão retropatelar 

induz o subdesenvolvimento do sulco troclear fazendo com que ocorra uma maior 

possibilidade de luxação patelar (Petazzoni 2010; Pêrez & Lafuente 2014). 

 Relativamente aos músculos principais que atuam na articulação do joelho, existem 

dois grupos principais: o grupo de músculos flexores (porção caudal do sartório, porção 

tibial do semimembranoso e músculos semitendinoso, grácil, gastrocnémio e poplíteo) e o 

grupo de músculos extensores (quadríceps femoral, porção cranial do sartório, bíceps 

femoral e porção femoral do semimembranoso) (Dyce et al. 2010). 

 No grupo dos músculos extensores o quadríceps é o principal extensor do joelho (Dyce 

et al. 2010). Reveste lateral, cranial e medialmente o fémur e é formado por quatro partes 

musculares distintas: O músculo vasto lateral que se origina craniolateralmente, na 

extremidade proximal do fémur, inserindo-se no tendão do músculo reto femoral e na 

superfície cranial da patela(König & Liebich, 2002); O músculo vasto medial que começa 

craniomedialmente na superfície medial do fémur e os seus tendões de inserção unem-se 

proximalmente à patela e no tendão do músculo reto femoral (König & Liebich, 2002); O 

músculo vasto intermédio que tem origem no fémur proximal e por último o músculo reto 

femoral origina-se em duas depressões, dorsais ao acetábulo, situando-se entre o músculo 

vasto lateral e medial, na superfície cranial da coxa e insere-se como ligamento patelar 

intermédio na tuberosidade da tíbia (König & Liebich, 2002). Todas estas estruturas 

convergem distalmente, formando o tendão do quadríceps, no qual se insere a patela (Pêrez 

& Lafuente 2014; Veterinary Instrumentation 2015) 
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Este grupo muscular juntamente com o ligamento patelar assim como a componente 

esquelética formada pelo fémur e sulco troclear, patela, tíbia e a sua respetiva tuberosidade 

tibial formam o mecanismo extensor do quadríceps (MEQ) (Beale 2012; Stanke et al. 2014). 

Para que haja estabilidade patelar e eficiência do movimento, é essencial o alinhamento axial 

do MEQ e dos elementos ósseos subjacentes como o eixo femoral, sulco troclear e 

tuberosidade tibial (TB) (Pérez & Lafuente, 2014; Kowaleski et al., 2018). 

O músculo bíceps femoral e o músculo semitendinoso apesar de incidirem 

particularmente sobre a articulação coxofemoral também ajudam à flexão do joelho com o 

membro livre e à extensão com o membro em apoio (Budras et al., 2007; Constantinescu et 

al., 2007; Dyce et al., 2010). Também o músculo extensor digital longo, que apesar da sua 

ação ser mais sobre a flexão da articulação tíbio-társica também tem uma ação na extensão 

do joelho e articulações das falanges. Os músculos gastrocnémio e flexor digital superficial 

auxiliam na flexão do joelho, assim como o músculo poplíteo, que também tem ação sobre a 

rotação da articulação femuro-tibial (Budras et al., 2007; Constantinescu et al., 2007; Dyce et 

al., 2010). 

Ao nível de suporte ligamentar do joelho, este permite a transferência de carga de um 

osso para o outro sendo conseguido pela ação de quatro ligamentos femorotibiais: Ligamento 

colateral medial com origem na face medial do epicôndilo medial do fémur prolongando-se 

distalmente até se inserir imediatamente distal ao côndilo tibial medial e o Ligamento 

colateral lateral com origem no epicôndilo lateral do fémur, cruza superficialmente o tendão 

de origem do músculo poplíteo, e insere-se na cabeça do perónio sem se unir ao menisco 

lateral. São do tipo extra-articular. Os ligamentos cruzados são considerados intra-articulares 

e extra-sinoviais (Vasseur 2003). São assim designados pelo local de inserção anatómico na 

tíbia. Encontram-se na fossa intercondilar em disposição inversamente obliqua, separados 

por tecido adiposo. O Ligamento cruzado cranial (LCCr) tem origem na face caudomedial 

do côndilo lateral do fémur, seguindo em direção distal e medial, cruzando-se com o cruzado 

caudal e inserindo-se cranialmente na base da eminência intercondilar da tíbia. Por fim, o 

Ligamento cruzado caudal (LCCd) tem origem na porção lateral do côndilo femoral medial 

e cursa caudodistalmente até se inserir lateralmente na tíbia na incisura poplítea. 
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3. BIOMECÂNICA DA ARTICULAÇÃO DO JOELHO 

A articulação do joelho é estabilizada passivamente por ligamentos, meniscos e 

cápsula articular, e ativamente por músculos e tendões (Schulz, 2007). Em conjunto trabalham 

para manter a normal cinemática da articulação do joelho e a sua estabilidade (Cook, 2010). 

No modelo dinâmico ou ativo descrito por Slocum e Slocum em 1993, as massas musculares 

que determinam a flexão e a extensão do joelho garantem a estabilidade da articulação em 

conjunto com os ligamentos (estabilizadores passivos). Dentro das principais massas 

musculares que controlam os movimentos da articulação do joelho temos os músculos 

quadríceps femoral da coxa que são os responsáveis pela extensão da articulação e os 

músculos isquiotibiais responsáveis pela flexão do joelho (Cook, 2010). Um aumento da força 

dos músculos do quadríceps femoral aumenta a tensão do LCCr provocando a translação 

cranial da tíbia. Os músculos isquiotibiais têm um efeito antagonista, reduzindo a tensão do 

LCCr (Li et al., 1999). 

Figura 1. Anatomia do joelho. (Adaptado de Evans & De Lahunta, 2013). 
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Durante a flexão da articulação os côndilos femorais rolam caudalmente enquanto que 

na extensão da articulação, os côndilos rolam cranialmente. Por sua vez, os côndilos rolam 

sobre os meniscos estando estes sobre a meseta tibial (Duarte, 2011). 

Os ligamentos colaterais unem diretamente os côndilos femorais à porção proximal da 

tíbia e fíbula. São os principais responsáveis pela limitação dos movimentos varus e valgus 

da tíbia sendo o seu efeito mais pronunciado na extensão do membro estando os ligamentos 

colaterais medial (LCM) e lateral (LCL) em tensão (Vasseur & Arnoczky, 1981). À medida que 

o joelho flete, o LCM continua em tensão, mas o LCL relaxa, permitindo a rotação interna 

fisiológica da tíbia, que é depois limitada pelos ligamentos cruzados. Com a extensão do 

joelho, o LCL volta a estar em tensão e auxilia na rotação externa da tíbia, permitindo o correto 

posicionamento do membro na fase de apoio e suporte do peso (Vasseur & Arnoczky, 1981; 

Schulz, 2007). 

Relativamente aos ligamentos cruzados, estes durante a flexão do joelho entrelaçam-

se um sobre o outro, limitando a rotação interna fisiológica da tíbia provocada pelo 

relaxamento do LCL, no entanto, estes são considerados estabilizadores secundários na 

medida em que a sua lesão não aumenta a magnitude da rotação interna da tíbia (Tashman 

et al., 2004). Em conjunto, previnem também a hiperextensão do joelho e limitam a angulação 

varus e valgus durante a extensão da articulação, a qual é da principal responsabilidade dos 

ligamentos colaterais como referido anteriormente (Schulz, 2007; Tashman et al., 2004; 

Vasseur & Arnoczky, 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Biomecânica do joelho durante a flexão (A) e extensão (B). (Adaptado de 
Arnoczky, 1993). 
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O ligamento cruzado caudal (LCCd) é o principal estabilizador da articulação do joelho 

contra a translação caudal da tíbia (Arnoczky & Marshall, 1977; Schulz, 2007). Por sua vez o 

ligamento cruzado cranial (LCCr) impede a translação cranial da tíbia em relação ao fémur 

durante a flexão. Esta translação tibial resulta da força de contração muscular e do stress 

aplicado ao plateau tibial durante o apoio do membro (Comerford, 2007; Tomlinson, 2005; 

Vasseur, 2003). Anatomicamente o plateau tibial do cão não é perpendicular ao eixo longo da 

tíbia e o seu ângulo varia de 18 a 60° consoante as raças (Vezzoni, 2004). Por isso, o 

movimento cranial da tíbia é proporcional à inclinação do seu plateau e é limitado 

passivamente pelo LCCr (Schulz, 2007; Slocum & Slocum; Vasseur, 2003; Vezzoni, 2004). 

Numa articulação normal, o movimento cranial da tíbia é neutralizado pela musculatura, não 

provocando danos ao LCCr. Ocorrendo uma alteração neste equilibro, o LCCr vai sofrendo 

stress, sendo que quando a força resultante do movimento cranial da tíbia excede a sua 

resistência ocorre a rutura do ligamento com a consequente sub-luxação da tíbia. Com isto 

permite que ocorra uma lesão da cartilagem e do menisco medial (Vezzoni, 2004). O 

ligamento colateral medial também é afetado uma vez que este tem uma forte ligação ao 

menisco medial, acompanhando a tíbia no seu movimento cranial (Vezzoni, 2004).  

A patela desempenha funções importantes como manter a tensão enquanto o joelho 

está em extensão, diminuir o atrito entre o músculo quadríceps e os côndilos (Read, 1999), e 

também atua no redireccionamento da linha de ação do tendão do quadríceps. Na contração 

muscular do quadríceps, a patela segue uma linha reta que vai desde a origem do músculo 

reto femoral até á tuberosidade da tíbia (Kowaleski et al., 2012). O normal posicionamento da 

patela no sulco troclear é conseguido através das cristas trocleares, a cápsula articular, o 

retináculo patelar, as cartilagens parapatelares (fibrocartilagens parapatelares lateral e 

medial, fibrocartilagem suprapatelar), a fáscia da articulação do joelho e especialmente os 

músculos da articulação do joelho (Read, 1999). A articulação normal da patela com a tróclea 

é necessária para a manutenção dos requisitos nutricionais das superfícies articulares da 

patela e da tróclea (Fossum, 2002). Fisiologicamente o eixo da tíbia desvia-se 

aproximadamente 10° em direção medial em relação ao eixo femoral, em cães (Kaiser et al., 

2001). A direção anatómica normal da força do quadríceps está alinhada com o sulco troclear 

e sua inserção com o ligamento patelar na tuberosidade da tíbia. O alinhamento do 

quadríceps, patela, sulco troclear, ligamento da patela e tuberosidade da tíbia deve ser normal 

para funcionar corretamente (Kaiser et al., 2001). Assim, para a patela ser estável, o 

mecanismo extensor deve alinhar-se com os elementos esqueléticos subjacentes incluindo o 

eixo femoral, o sulco troclear, e a tuberosidade da tíbia (Kowaleski et al., 2012). Um normal 

equilíbrio e direção das forças aplicadas por estas estruturas é essencial para a normal 

estabilidade da articulação (Read, 1999). 
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4. LUXAÇÃO DA PATELA 

Uma luxação é o deslocamento repentino ou duradouro, parcial ou completo de um ou 

mais ossos de uma articulação. Ocorre quando uma força atua direta ou indiretamente numa 

articulação, deslocando o osso para uma posição anormal (Piermattei et al., 2006). 

No caso da luxação patelar esta ocorre quando há perda da relação anatómica normal 

entre o sulco troclear do fémur e a patela (Piermattei et al., 2006).  

Relativamente à sua etiologia, a luxação da patela (LP) pode pertencer a dois grupos 

principais: LP adquirida e LP congénita ou de desenvolvimento (Campbell et al. 2010; 

Kowaleski 2010b; Nganvongpanit & Yano 2011). 

 A luxação da patela adquirida é pouco frequente comparativamente com a luxação 

congénita ou de desenvolvimento. Esta é resultante de um episodio traumático. O trauma 

pode ter origem direta como a fratura de algum osso interveniente na articulação ou 

indiretamente causado pela rotação interna súbita da tíbia durante movimentos de extensão 

da articulação, como em casos de quedas ou saltos (Düzgün 2005). É visto com maior 

frequência em cães de raça grande (Kowaleski, 2009). 

 A longo prazo, estas luxações de origem traumática podem resultar em instabilidade 

patelar com um aumento da taxa de recidiva (Bitar et al., 2011). 

Figura 3. Conformação do membro pélvico; A- Normal. O mecanismo do quadríceps e a 
patela estão alinhados com o eixo anatómico do fémur, sulco troclear e a linha tracejada 
liga o centro do fémur proximal ao centro distal da tíbia; B- Alterado. Desalinhamento do 
mecanismo do quadríceps e luxação patelar medial secundária a varus femoral, rotação 
interna da tíbia e alteração da tuberosidade tíbia. A linha tracejada passa medialmente ao 
joelho. (Adaptado de DeCamp et al., 2016). 
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 A luxação da patela congénita ou de desenvolvimento como referido anteriormente é 

a mais frequente. Amplamente estudada e com muitas teorias relativamente à sua origem e 

à sua predisposição racial (Gibbons et al. 2006; Nganvongpanit & Yano 2011; Kowaleski et al. 

2012; Boudrieau 2014). No entanto, a sua patogénese permanece controversa. O conceito de 

congénita é relativo para diversos autores. Na opinião destes, a maior parte dos casos da 

luxação da patela não está presente no momento do nascimento, mas sim resultado de 

alterações congénitas ósseas, conformacionais e biomecânicas sendo por isso uma doença 

de desenvolvimento o (Kowaleski et al. 2012; Pêrez & Lafuente 2014; Petazzoni 2014). É 

ainda provável que esta doença tenha uma etiologia distinta dependendo se os animais são 

de raça pequena, média ou grande (Bound et al. 2009; Kim 2014). O facto de em grande parte 

dos casos ter uma ocorrência bilateral, sugere a possibilidade de haver um gene responsável 

(Di Dona et al., 2018). 

 As luxações patelares podem ainda ser classificadas em: 

• Luxação Patelar Medial (LPM) – A mais frequente. Trata-se da causa mais comum 

de claudicação em cães de raça pequena, muita das vezes com envolvimento 

bilateral. Por vezes também costuma estar associado à rutura do ligamento 

cruzado cranial em cães a partir da meia idade (Piermattei et al., 2006). As 

alterações anatómicas mais frequentemente relacionadas com LPM incluem: coxa 

valga ou vara, cobertura acetabular incompleta, genu varum, desalinhamento do 

mecanismo extensor do quadríceps (MEQ), torção ou varus femoral (VF) distal, 

instabilidade rotacional da articulação, rotação interna, varus ou valgus tibial 

proximal, deslocação medial da tuberosidade tibial (TT), sulco troclear raso, 

hipoplasia do bordo troclear medial ou do côndilo femoral medial e patela alta (PA) 

(Vasseur 2003; Bevan & Taylor 2004; Pinna et al. 2008; Campbell et al. 2010; 

Schulz 2013; Wangdee et al. 2013; Pêrez & Lafuente 2014). 

• Luxação Patelar Lateral (LPL) – Anteriormente, os cães de raça grande eram 

descritos como sendo os mais afetados pela luxação lateral. Hoje, sabe-se que 

embora a incidência seja superior nos cães de raça grande, a luxação medial é a 

mais frequente nos animais de todas as raças (Beale 2012). Os fatores de risco 

para o desenvolvimento da LPL são: Displasia coxofemoral, torção femoral interna 

e valgus femoral, genu valgum, valgus tibial proximal, sulco troclear raso ou bordo 

troclear lateral pouco desenvolvido e possivelmente patela baixa (Mostafa et al. 

2008; Petazzoni 2010; Kalff et al. 2014). Segundo Galdames et al. (1998), este tipo 

de luxação é mais comum em jovens de raças gigantes como Grand Danois, São 

Bernardo e Irish Greyhound. 
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• Luxação Patelar em gatos – O gato possui uma patela mais larga relativamente ao 

seu sulco troclear do fémur e mais achatada craniocaudalmente, bem como um 

sulco troclear pouco profundo (Veterinary Instrumentation 2015). Esta alteração 

anatómica faz com que a patela do gato seja mais móvel mediolateralmente e 

instável, sendo por isso frequente encontrar num gato clinicamente normal algum 

grau de laxidão mediolateral e subluxação patelar (Rutherford & Arthurs 2014). A 

luxação patelar total no gato é por isso relativamente incomum, ocorrendo na maior 

parte dos casos devido a um episódio traumático (Rutherford & Arthurs 2014). 

 

4.1 FISIOPATOGENIA 

A maioria dos animais com luxação patelar tem alterações musculosqueléticas 

associadas. Apesar dos inúmeros estudos, a verdadeira causa da luxação patelar ainda não 

é totalmente percebida (Denny & Butterworth, 2000; Pérez & Lafuente, 2014; Petazzoni, 2015; 

Di Dona et al., 2018; Kowaleski et al., 2018). 

Segundo Piermattei, a única investigação credível sobre a causa destas luxações 

concluiu que a coxa vara (diminuição do ângulo de inclinação femoral) e a diminuição do 

ângulo de anteversão são as duas grandes alterações anatómicas subjacentes ao 

desenvolvimento de LPM (Piermattei et al., 2006). Estas deformações são consideradas como 

a causa da sequência de alterações esqueléticas do membro pélvico encontradas tipicamente 

em cães de raça pequena com luxação medial da patela (Kowaleski et al., 2012). Apesar 

disso, esta teoria tem sido questionada uma vez que já foram identificados alguns casos de 

cães de raça pequena com coxa valga e com LPM, o que entra em conflito com os estudos 

anteriores em que apenas correlacionavam a existência de coxa vara à LPM (Bound et al. 

2009). 

Relativamente â diminuição do ângulo de inclinação femoral (AIF), responsável pela 

coxa vara, este é formado pela linha do eixo longo do fémur proximal e a linha que divide o 

colo femoral ao meio e passa pelo centro da cabeça femoral no plano frontal. Quando este 

ângulo esta diminuído ocorre um deslocamento medial do MEQ associado a uma alteração 

do vetor de forças aplicadas da epífise distal do fémur. Este desvio muscular resulta em cargas 

anormais na fise distal do fémur, provocando um crescimento desigual entre o lado medial e 

lateral do fémur, retardando o crescimento medial e aumentando o crescimento lateral 

(Kowaleski et al., 2018). Este mecanismo resulta na formação de varus femoral (VF), que 

corresponde a um encurvamento medial do osso relativamente ao seu plano sagital, e na 

rotação medial do sulco troclear (Farese 2006; Kim 2014). De forma a compensar esta 

alteração anatómica e para que ocorra um correto apoio do membro, ocorre a formação de 

valgus tibial, que corresponde a um encurvamento medial do terço proximal da tíbia (Palmer 
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2009b; Beale 2012). O deslocamento do MEQ pode também ser causado por uma atrofia do 

músculo reto femoral, produzindo um efeito de “corda”, deslocando a patela medialmente. Em 

animais com LMP tem-se observado que a origem da cabeça do músculo sartório esta 

localizado mais medialmente. Isto faz com que seja exercida uma maior força medial 

facilitando a sua luxação e todas as alterações ósseas associadas (Harasen 2006). 

Por outro lado, a diminuição de o ângulo de anteversão (AA) (definido pelo ângulo 

formado pela linha que divide o colo femoral a meio e passa pelo centro da cabeça femoral e 

a linha transcondilar caudal do fémur distal) em associação com a rotação externa da anca, 

provoca aplicação de força lateral de torção na epífise distal do fémur e desalinhamento do 

sulco troclear, na tentativa de corrigir o apoio do membro (Kaiser et al. 2001; Vasseur 2003; 

Farese 2006; Harasen 2006; Bound et al. 2009). 

Apesar de a torção femoral distal não estar ainda completamente compreendida, 

também está relacionada diretamente com a LPM (Kim 2014). Carateriza-se pelo desvio 

interno ou externo, em torno do eixo longo do osso (Petazzoni 2010). 

Em animais jovens, com uma patela cronicamente luxada, esta não exerce pressão no 

sulco troclear, o que é fundamental na produção de um sulco de largura e profundidade 

suficiente no animal em crescimento (Harasen (2006, b). Assim, caso a luxação patelar ocorra 

em animais em crescimento, esta pode dar origem a uma tróclea rasa ou até ausente. A 

luxação e redução frequente da patela pode causar um desgaste acentuado do lábio troclear 

o que resulta num lábio progressivamente mais reduzido e com isso um sulco troclear menos 

profundo, o que aumenta a instabilidade e a tendência para uma patela permanentemente 

luxada (Kowaleski et al., 2018). 

A discrepância entre a tensão medial e lateral no retináculo ou cápsula pode também 

contribuir para a ocorrência de luxação patelar, uma vez que do lado de maior tensão ocorre 

tração contínua da patela e do lado contralateral, o défice de tensão leva a laxidão tecidual 

(Veterinary Instrumentation 2015). 

Em animais a partir de meia idade encontra-se com alguma frequência (15% a 20% 

dos casos (L. Perry & Fauron, 2016); 41% (Campbell et al., 2010) casos de rutura do LCCr, 

associado a LPM. Isto ocorre uma vez que o LCCr fica sob grande tensão devido à 

incapacidade do MEQ em estabilizar o joelho. Para além disso, o membro sofre uma rotação 

interna o que aumenta a tensão sobre o LCCr (Petazzoni, 2015; E. DeCamp et al., 2016; L. 

Perry & Fauron, 2016). A luxação patelar associada à doença degenerativa articular (DDA), 

produz um ambiente enzimático contribuindo também para a degradação do LCCr (Gibbons 

et al., 2006). 
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 Por outro lado, outros autores não garantem se de facto existe uma correlação entre 

a LPM e a rotura do LCCr ou se esta é apenas uma manifestação de doença do LCCr (Arthurs 

& Langley-Hobbs, 2006). 

Animais com outras patologias ortopédicas como necrose avascular da cabeça do 

fémur, displasia coxofemoral, cobertura acetabular incompleta, fraturas de fémur ou tíbia ou 

que tenham sido submetidos à excisão da cabeça e colo femoral são mais vulneráveis a LPM 

por laxitude do MEQ (Pérez & Lafuente, 2014; Di Dona et al., 2018). A LPM também foi 

descrita ocasionalmente como uma complicação cirúrgica para resolução da rutura do LCCr 

(Pérez & Lafuente, 2014; Costa et al., 2017) e secundária a fraturas do fémur e tíbia (Di Dona 

et al., 2018). 

Estas alterações não são estáticas havendo por isso o risco de aumentarem de 

gravidade ao longo do tempo se não forem tratadas. A luxação da patela não é só um 

problema da articulação do joelho. Trata-se de um problema dinâmico afetando toda a 

estrutura e função do membro pélvico (Read 1999). 

 

4.2 CLASSIFICAÇÃO DA LUXAÇÃO PATELAR 

A luxação da patela pode ser classificada em 4 graus. Esta classificação torna-se útil 

para o seu diagnostico e para decidir qual o seu tratamento e intervenção cirúrgica a ser 

utilizada (Piermattei et al., 2006). A seguinte classificação foi idealizada por Putnam e 

adaptada por Singleton. 

 

• Grau 1: A patela desliza normalmente sobre a tróclea, mas luxa quando 

submetida a pressão manual ou à rotação interna/externa da tíbia. Assim que 

a manipulação é interrompida a patela regressa à sua posição original e volta 

a deslizar normalmente na tróclea. Geralmente não há a presença de sinais 

clínicos. 

• Grau 2: A patela luxa, mas regressa à sua posição anatómica normal de forma 

espontânea e intermitente. Pode ser luxada facilmente sob pressão manual e 

permanece luxada, não regressando espontaneamente à sua posição normal. 

A luxação geralmente ocorre durante a flexão do joelho e rotação da tíbia, e 

volta à sua posição normal durante a extensão do joelho. Durante a passada o 

animal claudica intermitentemente, caminhando com o membro elevado 

sempre que a patela luxa da sua normal posição. Tuberosidade tibial pode 

sofrer até 30º de rotação. Calcanhar pode estar ligeiramente abduzido (LPM) 

ou aduzido (LPL).  
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• Grau 3: A patela está permanentemente luxada, mas pode ser manualmente 

recolocada para a sua normal posição na tróclea femoral. Assim que a 

manipulação é descontinuada, a patela volta a luxar espontaneamente. O 

animal é incapaz de estender totalmente o joelho e apresenta uma claudicação 

permanente do membro posterior. Torção tibial e desvio da tuberosidade tibial 

entre 30º a 60º. Sulco troclear pouco profundo ou raso. 

• Grau 4: A patela está permanentemente luxada, não sendo possível recoloca-

la manualmente na sua posição normal. Esta condição provoca uma disfunção 

articular permanente, com claudicação e incapacidade de estender o joelho. O 

animal caminha com o membro sempre elevado ou usando o membro com o 

joelho fletido e numa posição agachada. Tíbia com torção medial e 

tuberosidade tibial com desvio de 60º a 90º no plano cranial/caudal (LPM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 HISTÓRIA E SINAIS CLÍNICOS 

 A sintomatologia apresentada é idêntica em cães e gatos. Nestes animais com luxação 

patelar os sinais clínicos são muito variáveis de animal para animal, estando dependentes do 

grau da luxação patelar, deformações ósseas e presença de doenças concomitantes (Di Dona 

et al., 2018). Na maior parte dos casos estes animais apresentam uma claudicação 

característica, em que intercalam uma marcha normal com uma claudicação intermitente ou 

Figura 4. Graus de luxação patelar. No membro normal é possível visualizar o quadríceps 
centrado sobre o fémur, bem como a patela no centro do sulco troclear. As restantes 
imagens demonstram uma posição anormal entre o fémur distal e a tíbia proximal, afetando 
a posição da patela. (Adaptado de Di Dona et al., 2018). 
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supressão total do membro (Renberg 2004; Piermattei et al. 2006; Schulz 2013). Quando 

ocorre evolução da doença associada a osteoartrite, como dor articular, crepitação, perda de 

amplitude e rigidez do movimento, sinovite e redução do espaço articular, as alterações 

cartilagíneas são já bastantes evidentes (Daems et al. 2009; Alam et al. 2011). Assim, 

dependendo do grau da luxação patelar, os sinais clínicos mais comuns são: 

 

• Grau I: São normalmente assintomáticos, tratando-se de um achado do exame físico. 

Nestes casos a patela pode ser luxada manualmente, com a articulação do joelho em 

extensão, mas retorna imediatamente ao sulco troclear quando essa pressão deixa de 

ser exercida (Johnston & Tobias, 2012) 

• Grau II: Claudicação característica, com luxação e redução intermitente da patela. 

Normalmente o animal não apresenta dor. Devido à luxação e redução espontânea, 

vai ocorrendo erosão da cartilagem do lábio troclear, aumentando assim a frequência 

da claudicação podendo evoluir para doença degenerativa articular (DDA) (Roush, 

1993; Wander et al., 1999), luxação de grau III e/ou rotura do LCCr (Pérez & Lafuente, 

2014; Di Dona et al., 2018). Se presentes, as deformações anatómicas são ligeiras e 

consistem em varus femoral, valgus tibial ou rotação interna da tíbia (Johnston & 

Tobias, 2012). 

• Grau III: A claudicação pode ir de leve a moderada e a severa. Dependerá do grau de 

erosão da superfície articular da patela e do lábio troclear medial do fémur (Johnston 

& Tobias, 2012). Durante a marcha o animal não coloca o membro afetado no chão, 

estando este rodado internamente. Em caso de patologia bilateral os membros 

posteriores estão fletidos (Johnston & Tobias, 2012). As deformações anatómicas são 

mais severas que nos graus anteriores e consistem em varus femoral, valgus tibial e 

rotação interna ao nível do joelho (Kowaleski et al., 2018). 

• Grau IV: Como no grau anterior ocorre desenvolvimento de DDA e o animal por norma 

é incapaz de estender o joelho durante a marcha (Roush, 1993). A luxação é 

permanente e irredutível. Quando a luxação é bilateral os animais são incapazes de 

caminhar ou então apresentam os membros posteriores fletidos e rodados 

internamente (Di Dona et al., 2018). As alterações anatómicas por norma incluem 

varus femoral marcado, valgus tibial proximal e rotação interna da tíbia marcada 

(Kowaleski et al., 2018). 
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4.4 DIAGNÓSTICO 

 Na grande maioria dos casos, o diagnóstico da luxação patelar é conseguindo através 

do exame físico. Apesar disso, deve-se ter sempre em conta a realização de uma boa 

anamnese, sintomatologia, progressão da doença, grau de desconforto e dor, exame 

ortopédico completo, existência de outras patologias concomitantes e um estudo radiográfico 

ou até tomografia computorizada (TC) (L'Eplattenier & Montavon 2002; Beale 2006; Langley-

Hobbs 2010). 

 

4.4.1  EXAME ORTOPÉDICO 

 O exame ortopédico deve ser o mais completo e cuidadoso possível de forma a obter 

o máximo de informações úteis para um diagnóstico e tratamento correto. 

Os principais objetivos do exame são: Determinação da instabilidade patelar e sua 

direção, posição mais frequente da patela (luxada/reduzida) e capacidade de redução 

espontânea, presença ou ausência de crepitação, grau de desvio da TT, torção ou desvio do 

membro e amplitude do movimento (Pêrez & Lafuente 2014). Deverá ainda descartar todos 

os restantes diagnósticos diferenciais. 

 O primeiro passo consiste em fazer uma avaliação da marcha a passo e a trote do 

animal, de forma a ser possível avaliar o grau e o tipo de claudicação, estabilidade femoro-

patelar, assim como a simetria entre membros, alinhamento do MEQ e deformações 

anatómicas (Pérez & Lafuente, 2014; L. Perry & Fauron, 2016; Di Dona et al., 2018; Kowaleski 

et al., 2018).  

Seguidamente o animal pode permanecer em estação, no entanto alguns autores 

recomendam posicionar o animal em decúbito lateral para uma melhor avaliação, isto porque 

este posicionamento permite um maior relaxamento muscular (Pérez & Lafuente, 2014; E. 

DeCamp et al., 2016; Di Dona et al., 2018). Assim, começa-se por isolar a patela com o 

polegar e o indicador e realiza-se movimentos laterais e mediais de forma a determinar a 

direção da instabilidade assim como a existência de crepitação e dor, combinando com 

movimentos de flexão e extensão de todo o membro e rotação interna e externa do joelho 

(Farese 2006; Pêrez & Lafuente 2014).  Em caso de dificuldade no isolamento da patela 

devido a animais obesos, elevada inflamação articular ou deformações anatómicas graves 

pode-se começar por palpar a tuberosidade tibial ou o ligamento patelar e ir progredindo no 

sentindo proximal ate identificar corretamente a patela  (Kraus (2013, a)). 

Pode ocorrer luxação espontânea apenas com movimentos de extensão e flexão do 

membro, mas por norma, em animais com luxação de grau I e II é exercida pressão sobre a 

patela durante a rotação interna do membro, o que faz com que esta saia do sulco troclear, 

enquanto que em animais com luxação de grau III e IV a patela é palpada medialmente à 
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tróclea e o objetivo do teste é tentar recoloca-la no sulco troclear (Roush, 1993; Di Dona et 

al., 2018). No momento em que a patela luxa ou é reduzida é possível sentir um “clique”, que 

pode não ser muito evidente em animais com um sulco troclear pouco profundo (L. Perry & 

Fauron, 2016; Kowaleski et al., 2018). 

 

 

Deve também ser avaliada a posição da patela em relação ao eixo longitudinal do 

membro e a profundidade do sulco troclear. Algumas raças como Akitas ou Shar-peis podem 

apresentar a patela demasiado proximal (patela alta), enquanto que em algumas raças 

condrodistróficas a patela se encontra demasiado baixa (patela baixa), podendo ser 

necessário a sua correção cirúrgica (Di Dona et al., 2018). 

 Por fim, e com o animal ainda em decúbito lateral deve ser avaliada a integridade do 

LCCr através do teste de gaveta e do teste de compressão tibial, isto porque para além de se 

tratar de um diagnóstico diferencial da luxação patelar, estes animais, são mais propensos à 

rutura deste ligamento. A efusão articular esta mais vezes associada à rutura do LCCr que à 

luxação patelar (L. Perry & Fauron, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Exame de verificação de instabilidade patelar: A - Com o membro em extensão e 
rodado internamente pressiona-se a patela no sentido medial; B - Com o membro fletido e rodado 
externamente pressiona-se a patela lateralmente. (Adaptado de Piermattei et al., 2006). 
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Normalmente este exame ortopédico não provoca dor ao animal, a não ser que já 

exista erosão da superfície articular (L. Perry & Fauron, 2016), contratura muscular em casos 

de luxações de grau III ou IV em que é difícil fazer uma correta extensão e flexão do membro, 

ou então que esteja a ser aplicada demasiada força na tentativa de colocação de uma patela 

luxada permanentemente (Denny & Butterworth, 2000). Nesse caso é recomendada usar 

sedação para que o exame seja realizado de forma adequada apesar de existir alguma 

controvérsia no uso ou não destes fármacos na realização do exame. Para alguns autores é 

recomendado anestesiar o animal para que não exista qualquer restrição provocada pela dor. 

Já para outros autores a sedação dos animais não influencia em nada os resultados do 

exame, antes pelo contrário. Isto porque ao ser sedado, deixa de existir a tensão muscular e 

ligamentar fisiológica assim como a tensão por medo ou dor, o que poderá influenciar no 

resultado pós-operatório quando esta tensão surgir de novo, podendo ser responsável por 

recidivas da luxação patelar (Figueiredo et al., 2012). Visto poderem existir alterações 

musculotendinosas em relação a utilização ou não de anestesia, será fundamental saber a 

melhor situação para se realizar o exame ortopédico de forma a que o tratamento seja eficaz 

(Figueiredo et al., 2012). 

Figura 6. Teste de gaveta (A) e teste de compressão tibial (B) para verificar a existência de rotura 
do ligamento cruzado cranial. No teste de gaveta é colocado o dedo indicador sobre a patela e o 
polegar na fabela lateral, e com a outra mão coloca-se o indicador na tuberosidade tibial e o 
polegar caudalmente à tíbia. Com a mão inferior empurra-se cranialmente a tíbia proximal, sendo 
o teste positivo caso ocorra esse movimento. No teste de compressão tibial coloca-se uma mão 
sobre a coxa distal cranial e com o seu indicador na tuberosidade tibial. A outra mão é usada 
para fletir o tarso enquanto que a mão superior mantém o joelho em extensão (ou seja, não 
permite a flexão da articulação). O teste é positivo caso exista um movimento tibial cranial e este 
pode ser observado ou detetado através do dedo indicador na tuberosidade da tíbia. (adaptado 
de Duerr, 2020). 
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4.4.2 RADIOLOGIA 

O exame radiográfico não é uma prova de importância máxima para o diagnóstico de 

luxação patelar, uma vez que este é normalmente conseguido através do exame físico. No 

entanto, um estudo radiográfico de cada caso é essencial para excluir outras causas de 

claudicação e ainda mais importante para um correto planeamento cirúrgico. Os exames 

imagiológicos são essenciais para a identificação e quantificação das deformações ósseas, 

alterações degenerativas do joelho (Marino & Loughin, 2010; Pérez & Lafuente, 2014; Di Dona 

et al., 2018) e descartar possíveis patologias concomitantes (Denny & Butterworth, 2000). 

 Para um rigoroso estudo radiográfico é aconselhável a sedação do animal de forma a 

obter um melhor relaxamento muscular e um correto posicionamento, essencial para o 

planeamento cirúrgico (Schulz 2013; Pêrez & Lafuente 2014). Para este estudo, devem ser 

incluidas pelo menos as projeções medio-lateral e antero-posterior do fémur, tíbia e joelho 

(Petazzoni, 2015) e ainda a projeção axial do fémur, apesar de esta ser de difícil execução e 

mais recomendada a utilização de TAC. O objetivo deste estudo é detetar desalinhamento 

ósseo, existência de varus ou valgus e torção femoral ou tibial (Beale 2012; Soparat et al. 

2012; Schulz 2013). Para um correto posicionamento devem ser seguidas as seguintes 

indicações: 

• Projeção antero-posterior do fémur: Animal colocado em decúbito dorsal, com 

extensão da articulação coxofemoral e colocando o fémur paralelo à mesa 

radiográfica. Para um plano perfeito a fossa intercondilar deve ser dividida em duas 

partes iguais, visualização do osso sesamoide e uma leve protusão do trocânter menor 

(Kowaleski et al., 2011). 

• Projeção medio-lateral do fémur: Animal em decúbito lateral, com o fémur paralelo a 

mesa e com o joelho em flexão. Para um plano perfeito os côndilos devem estar 

sobrepostos (Kowaleski et al., 2011). 

• Projeção antero-posterior da tíbia: Animal em decúbito dorsal com o membro paralelo 

a mesa e com a extremidade distal da tíbia elevada, de forma a manter a tíbia 

totalmente perpendicular ao feixe da radiação. Num plano perfeito, a cortical medial 

do calcâneo deve dividir a cóclea tibial em duas partes iguais (Petazzoni, 2015). 

• Projeção medio-lateral da tíbia: Animal colocado em decúbito lateral, com a tíbia 

paralela à mesa, com o joelho e tarso em flexão a 90º (Petazzoni, 2015). 
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• Projeção axial do fémur: Posicionamento vertical do fémur de forma a que a cabeça 

do fémur, colo e côndilos do fémur estejam sobrepostos e visíveis a (Fox & Tomlinson, 

2011). 

  

Figura 7. Estudo radiográfico pré cirúrgico com as projeções 
crânio caudal do fémur (A), crânio caudal da tíbia (B), médio 
lateral do fémur (C) e médio lateral da tíbia (D) (Imagem 
gentilmente cedida pelo Dr. Jorge Leite) 
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Antes de realizar qualquer medição de ângulos, é necessário saber que todos os ossos 

possuem um eixo anatómico e um eixo mecânico: O eixo anatómico é definido por uma linha 

que passa pelo centro do osso, através das epífises, metáfises e diáfise, no plano frontal ou 

sagital. Esta linha pode ser curva ou reta, dependendo da anatomia/conformação do osso. 

Para facilitar a medição de ângulos pode também ser representado por duas linhas uma 

proximal e outra distal. (Johnston & Tobias, 2018; Paley, 2005; Petazzoni & Jaeger, 2008). Já 

o eixo mecânico é definido por uma linha reta que liga o centro das articulações proximais e 

distais do osso (Petazzoni & Jaeger, 2008).   

 

 

 

Ambos os eixos fazem a interseção com as linhas de orientação articular, que 

representa a orientação de dois pontos anatómicos de uma articulação num plano. No caso 

do joelho são usadas duas linhas de orientação articular: A proximal da tíbia onde é traçada 

uma linha que passa através dos pontos distais das concavidades medial e lateral dos 

côndilos tibiais (Petazzoni & Jaeger, 2008). E a distal do fémur onde é traçado uma linha 

tangencial aos dois côndilos femorais (PALEY, 2002, p. 5). 

Sabendo isto, são vários os ângulos que são possíveis calcular no fémur, no entanto, 

os mais usados são: O Anatomic Latero-Distal Femoral Angle - Ângulo anatómico femoral 

lateral distal (aLDFA), o ângulo varus femoral (AVF), o ângulo de anteversão (AA) (DUDLEY 

et al., 2006 & PALEY, 2002), e o ângulo de inclinação femoral (AIF) (Towle et al., 2005). 

Figura 8. Representação esquemática e radiográfica do fémur no 
plano frontal com representação do seu eixo anatómico (A) e eixo 
mecânico (B). (adaptado de Petazzoni & Jaeger, 2008) 
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O varus femoral pode ser avaliado quantitativamente pela medição do ângulo de varus 

femoral (AVF) (Dudley et al., 2006; Swiderski & Palmer, 2007) ou pelo ângulo anatómico 

femoral distal lateral (aLDFA) (Palmer, 2011). Os dois métodos são semelhantes e os 

resultados são equivalentes, no entanto o método aLDFA é mais utilizado. Assim, são 

traçados o eixo anatómico distal e a linha articular distal do fémur. O ângulo formado por estas 

duas linhas é o aLDFA PALEY, 2002, p. 8). Já o AVF é obtido traçando o eixo longitudinal 

distal do fémur com uma linha perpendicular ao eixo transcondilar (Palmer, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além deste método quantitativo, a presença de deformação femoral distal pode ser 

visualizada de uma forma qualitativa numa radiografia lateral da articulação do joelho, 

observando-se um “côndilo duplo”, que consiste na aparência individualizada de cada côndilo 

por não haver uma sobreposição das suas imagens radiográficas. Quando um dos côndilos 

se apresenta projetado cranialmente ao outro, isto pode indicar uma torsão distal do fémur. 

Quando um dos côndilos se apresenta projetado distalmente ao outro, pode indicar uma 

deformação angular (varus ou valgus). A distinção do côndilo lateral é permitida pela presença 

da fossa extensora (Kowaleski et al., 2011). 

Relativamente ao ângulo de anteversão, este é calculado através de uma imagem axial 

da face articular distal do fémur, começando por traçar o eixo do colo femoral (linha do centro 

Figura 9. Ângulos articulares do fémur com base no eixo 
anatómico e mecânico. (aLPFA) ângulo anatómico femoral 
lateral proximal; (aLDFA) ângulo anatómico femoral lateral 
distal; (mLPFA) ângulo mecânico femoral lateral proximal; 
(mLDFA) ângulo mecânico femoral lateral distal (adaptado de 
Petazzoni & Jaeger, 2008). 
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da cabeça femoral passando por um ponto médio do colo femoral) com uma linha tangente 

aos côndilos do fémur. O ângulo obtido é o AA. Trata-se de uma projeção difícil de obter por 

radiografia, sendo por isso preferível a utilização de fluoroscopia ou TAC a (Fox & Tomlinson, 

2011). 

Por último, para calcular o AIF é traçado uma linha do eixo longo do fémur proximal 

com outra linha que divide o colo femoral ao meio, passando pelo centro da cabeça femoral. 

O ângulo formado por estas duas linhas corresponde então ao AIF (Towle et al., 2005). 

Para identificar deformações da tíbia, como já explicado anteriormente devem ser 

definidas primeiramente as linhas de orientação articular. No plano frontal da tíbia proximal, é 

traçada então uma linha através da união dos pontos mais distais das concavidades 

articulares dos côndilos (medial e lateral) da tíbia. No caso da tíbia distal é traçada uma linha 

reta que passa através dos pontos proximais da concavidade medial e lateral da cóclea tibial. 

Já no plano sagital, a linha de orientação articular proximal é identificada por uma linha que 

passa pelas extensões cranial e caudal do platô tibial, enquanto que a linha de orientação 

articular distal é representada por uma linha que une o aspeto mais distal da cortical cranial e 

caudal da tíbia. (Petazzoni & Jaeger, 2008). 

Relativamente aos eixos ósseos, como a tíbia canina no plano sagital tem uma forma 

sigmoide, é mais útil a consideração do eixo mecânico em vez eixo anatómico (Johnston & 

Tobias, 2018). Assim este é obtido traçando uma linha que se inicia na área intercondilar, 

equidistante às duas tuberosidades intercondilares, e termina na convexidade do bordo caudal 

da cóclea da tíbia, a uma distância equidistante entre o maléolo medial e lateral (Petazzoni & 

Jaeger, 2008). 
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4.4.2.1 VALORES REFERÊNCIA:  

Vários estudos foram realizados por diferentes autores de forma a ser estabelecido 

valores de referência para assim permitir um correto diagnóstico e quantificação de 

deformações ósseas de fémur e tíbia. Estes valores variam consoante a raça e como tal é 

importante a avaliação do alinhamento ósseo considerado normal para as diferentes raças. 

(Aghapour et al., 2019) 

Tomlinson et al. em 2007 publicou um trabalho no qual indica valores de referência 

para os ângulos articulares do fémur para as raças Labrador Retriever, Golden Retriever, 

Pastor Alemão e Rottweiller. Dismukes et al. em 2008 através da avaliação de 101 membros 

pélvicos de animais sem raça definida de tamanho médio a grande indica valores de referência 

para os ângulos articulares. Os valores indicados pelos dois trabalhos estão apresentados na 

tabela 1. Apesar destes valores de referência apenas é indicado a correção da angulação 

quando este ultrapassa os 10 a 12º (Griffon, 2010; Palmer 2007). 

Relativamente a animais de menor porte, S. Yasukawa et al. em 2016 publicou um 

estudo interessante em que foram avaliados 35 membros posteriores da raça Poodle Toy 

recorrendo a imagens de radiografia e tomografia computarizada tendo estes sido divididos 

nos seguintes grupos: Sem luxação patelar, luxação patelar de grau II e luxação patelar de 

grau IV. Na conclusão deste estudo foi possível verificar que nesta raça de pequeno porte a 

Figura 10. Representação radiográfica e esquemática da tíbia no plano frontal e 
sagital com representação dos seus eixos anatómicos e mecânicos, linhas de 
orientação articular e ângulos: (aa) eixo anatómico; (ma) eixo mecânico; (mMPTA) 
ângulo tibial proximal medial mecânico; (mLPTA) ângulo tibial proximal lateral 
mecânico; (mMDTA) ângulo tibial distal medial mecânico; (mLDTA) ângulo tibial 
distal lateral mecânico; (mCrPTA) ângulo tibial proximal cranial mecânico; (mCdPTA) 
ângulo tibial proximal caudal mecânico; (mCrDTA) ângulo tibial distal cranial 
mecânico; (mCdDTA) ângulo tibial distal caudal mecânico. (adaptado de Petazzoni 
& Jaeger, 2008). 
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avaliação do varus femoral recorrendo nomeadamente à medicção do aLDFA e AVF mostrou 

valores muito idênticos relativamente a animais sem luxação patelar e animais com luxação 

patelar de grau II. Apenas os animais com luxação patelar grave (grau IV) apresentavam 

alterações significativas na medição destes ângulos comparando com os dois grupos 

anteriores.  

Neste estudo foi também possível confirmar a obtenção de valores mais rigorosos 

quando obtidos por tomografia computarizada e até mesmo outros ângulos que não seriam 

possíveis através de radiografias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 1. Ângulos anatómicos femorais laterais distais. Valores superiores a 90º indicam a 
existência de varus femoral distal, enquanto que ângulos inferiores a 90º indicam valgus 
femoral distal. O fémur apresenta um ligeiro varus fisiológico com valores entre 94º e 99º 
como indica a tabela. (adaptado de Petazzoni & Jaeger, 2008). 
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Para alem disso, Petazzoni & Jaeger, (2008) sugerem um método de estimativa de torção 

femoral e tibial que utiliza a comparação radiográfica. O estudo disponibiliza um registo de 

imagens para comparação, com intervalos crescentes de 5º, para projeções representativas 

de torção interna e externa. 

 

4.4.3 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 

 Como alternativa ao estudo radiográfico, pode ser usada a tomografia computarizada 

com posterior análise dos cortes efetuados ou da reconstrução tridimensional do membro 

(Bardet 2013; Kowaleski 2013a; Pêrez & Lafuente 2014). As imagens recolhidas podem 

depois ser manipuladas para orientação dos ossos afetados no plano frontal e sagital 

(Boudrieau 2014). Este é o método mais rigoroso para quantificação e caracterização de 

anomalias rotacionais ou angulares mais complexas (Bardet 2013), avaliação do AA, 

profundidade troclear e alinhamento da tuberosidade tibial (Griffon 2010). 

 

Figura 11. Imagens radiográficas crânio caudais de fémur (A) e tíbia (B) usadas como método 
de determinação de torção femoral e tibial por Massimo Petazzoni: (A) Fémur. À sua esquerda 
está representado a torção externa em intervalos crescentes de 5˚. À sua direita está a 
representação da torção interna com intervalos crescentes de 5˚; (B) Tíbia. À sua esquerda esta 
a representação de torção interna com intervalos crescentes de 5˚. Por fim, á sua direita está a 
representação de torção externa com intervalos crescentes de 5˚. (adaptado de Petazzoni & 
Jaeger, 2008). 
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4.5 DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS 

 Os principais diagnósticos diferenciais a ter em conta para a: 

• Luxação patelar medial: Rutura do LCCr, lesões meniscais, trauma da cápsula 

articular (Bevan & Taylor 2004), necrose avascular da cabeça do femur e luxação 

coxofemoral (Fossum,2002). 

• Luxação patelar lateral: Luxação coxofemoral, osteocondrite do joelho ou tarso, 

panosteíte, osteodistrofia hipertrófica ou fratura da fise femoral (Schulz 2013). 

 

É importante ter em atenção que alguns animais com luxação patelar podem também 

apresentar concomitantemente algum dos diagnósticos diferenciais acima descritos e sendo 

que na grande maioria das vezes o seu tratamento é cirúrgico, é por isso de extrema 

importância que se obtenha um diagnóstico rigoroso (Fossum, 2002). 

 

4.6 TRATAMENTO 

 Devido à grande variabilidade de apresentações clínicas de luxação patelar e 

complicações associadas, o tratamento a aplicar não deve ser o mesmo para todos os 

animais. Cada caso deve ser estudado individualmente de forma a ser aplicada a melhor 

técnica e terapêutica a cada animal (Lozier, 2006). 

 A escolha do tratamento deve ter por base fatores como a anamnese, a idade do 

animal e a severidade da luxação (Glyde, 2006). Na maioria das vezes o tratamento da 

luxação patelar é cirúrgico e tem como objetivo realinhar o mecanismo do quadricípede, 

recolocar e manter a patela sobre o sulco troclear e limitar as alterações degenerativas 

(Roush, 1993; McKee & Cook, 2006; Pérez & Lafuente, 2014; Kowaleski et al., 2018) 

O tratamento conservativo é normalmente recomendado a animais jovens 

assintomáticos com luxação de grau 1 ou a animais idosos com sinais clínicos ligeiros (Glyde, 

2006), apesar de alguns autores reconhecerem que estes animais apesar de assintomáticos, 

estão mais predispostos a alterações anatómicas devido às forças anormais que atuam na 

articulação (Tarvin & Arnoczky, 2014). Em animais imaturos que apresentem luxação de grau 

IV é importante intervir cirurgicamente o mais precoce possível de forma a prevenir possíveis 

deformações ósseas ou erosão troclear (McKee & Cook, 2006; E. DeCamp et al., 2016; Di 

Dona et al., 2018). 

 O tratamento cirúrgico é recomendado a todos os animais que apresentem 

sintomatologia clínica (Glyde, 2006). 
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4.6.1 TRATAMENTO CONSERVATIVO 

 O tratamento conservativo como já referido acima é apenas recomendado em animais 

com luxação de grau I assintomáticos e que não evidenciem sinais de osteoartrite (Pérez & 

Lafuente, 2014; Di Dona et al., 2018), impossibilidade de abordagem cirúrgica por relutância 

dos proprietários ou existência de patologias concomitantes ou ainda em animais idosos com 

sinais clínicos ligeiros (Roy et al. 1992; Gibbons et al. 2006; Schulz 2013). É importante referir 

aos proprietários que o tratamento conservativo não resolve a luxação patelar, apenas atrasa 

a progressão da doença, diminui a sintomatologia e aumenta o conforto do animal 

(L'Eplattenier & Montavon 2002). 

O tratamento consiste principalmente em fisioterapia com exercícios de reabilitação 

para reforçar e manter o músculo quadricípede (Pérez & Lafuente, 2014; Di Dona et al., 2018), 

bem como massagem e hidroterapia que podem ser benéficos para o bem-estar e conforto 

do animal (Di Dona et al., 2018). O controlo de peso é um parâmetro essencial para diminuir 

a força exercida no joelho (Di Dona et al., 2018). 

Está recomendada a administração de anti-inflamatórios não esteroides (AINES) 

associados ou não a outros analgésicos assim como condroprotetores para controlo de dor, 

no entanto é importante referir aos proprietários que estes devem ser usados 

temporariamente e não com o objetivo de evitar a cirurgia (Roush, 1993; Di Dona et al., 2018). 

 

4.6.2 TRATAMENTO CIRÚRGICO 

 O tratamento cirúrgico da luxação patelar é considerado o tratamento standard em 

todos os animais sintomáticos (Gillick & Linn 2007; Fujii et al. 2013), em casos de grau II, III e 

IV, quando o animal tem episódios de claudicação superior a duas semanas e são recorrentes 

num curto espaço de tempo, quando existe agravamento da claudicação (Pêrez & Lafuente 

2014) e ainda em casos de grau I com sintomatologia (Cashmore et al. 2014). 

 Como já referido acima, os objetivos da cirurgia são a correção da causa primária da 

luxação patelar e sintomatologia apresentada, a estabilização da patela (Pêrez & Lafuente 

2014), correção das deformidades ósseas e realinhamento do MEQ (Cashmore et al. 2014) e 

por fim o restabelecimento da função articular fisiológica (L'Eplattenier & Montavon 2002; 

Clerfond et al. 2014). 

 Existe uma grande variedade de técnicas cirúrgicas que podem ser divididas em: 

Reconstrução de tecidos moles e reconstrução óssea. Excluindo as luxações de grau I sem 

alterações anatómicas (Tarvin & Arnoczky, 2014; E. DeCamp et al., 2016), as técnicas de 

reconstrução de tecidos moles têm grande probabilidade de insucesso, quando usadas 

isoladamente, sendo por isso importante o uso da combinação destas, de forma a evitar a 

luxação pós-operatória (Arthurs & Langley-Hobbs, 2006). 
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 As técnicas mais utilizadas têm como base o efeito que pretendem recriar: reforço dos 

tecidos laterais, libertação dos tecidos mediais, aprofundamento do sulco troclear, TTT e 

osteotomias corretivas (Denny & Butterworth, 2000; McKee & Cook, 2006). Estas devem ser 

escolhidas dependendo da experiência do cirurgião, do grau de luxação patelar, da idade e 

peso do animal, nível de atividade física e das alterações encontradas no diagnóstico 

(Gibbons et al. 2006; Alam et al. 2007). 

 A escolha da técnica ou a combinação de técnicas a usar deve ser ponderada. Para 

isso, e para assegurar o sucesso cirúrgico é essencial que todas as alterações presentes 

sejam identificadas e que sejam corrigidas. A falha na identificação das alterações ou a falha 

na correção cirúrgica aumenta o risco de recorrência da luxação pós-cirúrgica (Glyde, 2006). 

 Em cães com luxação patelar bilateral, deve ser dado um intervalo de 6 a 8 semanas 

entre as intervenções em cada joelho (Denny & Butterworth, 2008).  

 O tratamento deve ser realizado o mais precocemente possível, uma vez que o tempo 

de espera só aumenta as deformações ósseas (Denny & Butterworth, 2008).  

 

4.6.2.1 TÉCNICAS CIRÚRGICAS DE RECONSTRUÇÃO DE TECIDOS MOLES 

 As técnicas de reconstrução óssea são normalmente de execução mais rápida que as 

técnicas de reconstrução óssea. Porém, estas técnicas não devem ser usadas como 

tratamento primário, à exceção dos casos de luxação de grau I em que não exista 

deformações ósseas. 

 

4.6.2.1.1 IMBRICAÇÃO DO RETINÁCULO LATERAL OU MEDIAL 

 A imbricação do retináculo tem como objetivo aumentar a tensão tecidual no lado 

contralateral à luxação patelar. Esta técnica pode ser utilizada na luxação patelar medial ou 

lateral. Para a luxação medial a imbricação deve ser no retináculo lateral enquanto que na 

luxação lateral a imbricação do retináculo deve ser medial (Piermattei et al. 2006). 

 Deve ser realizado uma incisão paralela à patela desde a tíbia proximal até um a dois 

centímetros acima da patela, incidindo sobre a fáscia retinacular e cápsula articular. Para a 

imbricação é usado um fio 2-0 ou 3-0 não absorvível com pontos em colchoeiro interrompido. 

A fáscia que permanece ligada à patela é suturada por baixo da fáscia lateral. Seguidamente 

as camadas superficiais da fáscia e cápsula articular são suturadas à restante fáscia ligada à 

patela. A sutura é realizada ao longo de toda a incisão (Piermattei et al. 2006). 

 Para a luxação lateral o procedimento é semelhante ao realizado acima, no entanto a 

incisão da fáscia é feita no lado medial e entre a porção caudal do músculo sartório e o 

músculo vasto medial (Piermattei et al. 2006). A estabilidade patelar deve ser verificada após 

a realização de cada ponto da sutura (Johnson & Dunning, 2005b). 
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 Esta técnica pode ser combinada com a sutura anti-rotacional da patela e tíbia 

(Piermattei et al., 2006a). 

É essencial que a tensão que é exercida seja apropriada, de forma a assegurar a 

correção do problema, sem colocar tensão excessiva no retináculo. Caso contrário pode 

provocar luxação patelar iatrogénica para o lado da imbricação (Farese 2006; Beale 2012).  

 

4.6.2.1.2 IMBRICAÇÃO DA FÁSCIA LATA 

 Esta técnica apenas é usada nas luxações mediais de grau I, não sendo usada onde 

já existe deformações ósseas (Piermattei et al. 2006). 

 É realizada uma incisão subcutânea lateral à patela, desde a zona proximal da tíbia 

até à diáfise do fémur expondo o retináculo lateral e a fáscia lata. Seguidamente é feita uma 

incisão na fáscia lata na sua junção com o músculo bicípede femoral ao nível da patela 

seguindo distalmente paralelo ao ligamento patelar e sobre o tendão do músculo extensor 

digital longo. A fáscia lata proximal à patela é afastada cranialmente e elevada do músculo 

vasto lateral por disseção romba ate que seja possível visualizar a aponevrose entre os 

músculos vasto lateral e o reto femoral. Com um fio de sutura 2-0 ou 3-0 não absorvível sutura-

se o bordo cranial do músculo bícipede e a aponevrose exposta anteriormente. O objetivo é 

que se crie uma tensão lateral sobre o grupo de músculos quadricípede e patela por parte do 

músculo bicípede lateral. A primeira sutura é colocada sobre o ligamento patelar, na 

extremidade proximal da patela, com mais 3 ou 4 suturas colocadas proximalmente. São 

realizados movimentos de flexão e extensão do joelho para verificar se ainda existe luxação. 

Caso ainda ocorra devem ser aplicadas mais 1 ou 2 suturas junto à extremidade proximal da 

patela para ajustar o músculo bícipede femoral. Distalmente as suturas são ancoradas no 

ligamento patelar. Por fim, a porção cranial da fáscia lata é recolocada sobre a superfície do 

músculo bícipede e suturada com um padrão de Lembert (Piermattei et al. 2006). 

 Esta técnica pode também ser combinada com suturas anti-rotacionais patelares e 

tibiais (Piermattei et al., 2006). A imbricação da fáscia lata altera o alinhamento do mecanismo 

extensor por desviar lateralmente a direção da força de contração e reduzir as forças mediais 

aplicadas na patela (Denny & Butterworth, 2008). 

 

4.6.2.1.3 SUTURA ANTI-ROTACIONAL DA PATELA E TÍBIA 

 O objetivo desta técnica é criar um ligamento sintético de forma a prevenir a rotação 

interna da tíbia e a luxação patelar medial ou lateral usando um material de sutura não 

absorvível (Piermattei et al., 2006). 

Para a luxação patelar medial é usada uma sutura ancorando o sesamoide lateral à 

patela, enquanto que na luxação patelar lateral a sutura é ancorada entre o sesamoide medial 
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e a patela. Para a rotação medial da tíbia pode ser usado uma sutura desde o sesamoide 

lateral até à tuberosidade tibial ou ao ligamento patelar. Estas suturas podem ser usadas 

simultaneamente e são usadas frequentemente em conjunto com a trocleoplastia em cães 

mais velhos com luxação de grau II. Esta técnica é principalmente indicada em animais jovens 

cujo o tratamento deve ser iniciado antes de se desenvolverem deformações ósseas. Ao 

reduzir a rotação tibial preventivamente o risco de luxação patelar será menor (Piermattei et 

al., 2006). 

 Como o sesamoide é o centro do arco de rotação da patela, as suturas mantêm a 

tensão durante a flexão e extensão do joelho. Ajustando o local de inserção da sutura no 

ligamento patelar ou na tuberosidade tibial, o cirurgião pode ajustar a tensão da sutura no 

grau de flexão em que existe maior rotação medial (Piermattei et al., 2006). 

 A utilidade desta técnica revela-se particularmente importante em animais geriátricos 

em que a luxação não está associada ao desvio medial da tuberosidade tibial nem a rotação 

da tíbia. Nestas situações quando a patela luxa medialmente toda a tíbia também roda 

medialmente (Piermattei et al., 2006). 

 Uma das desvantagens desta técnica é de tentar compensar um defeito anatómico 

com um alinhamento em força. Por isso, nunca deve ser usada isoladamente em situações 

que já existam deformidades ósseas, mas sim como complemento a outras técnicas como a 

transposição da tuberosidade tibial (Kraus (2013, a). 

 As suturas realizadas são frágeis face ao movimento do joelho, por isso na maioria 

das vezes podem ruturar ou perder eficácia ao longo do tempo. No entanto o tecido fibroso 

formado à volta da sutura e o realinhamento dos tecidos moles irão manter um correto 

posicionamento da tíbia e patela (Piermattei et al., 2006). 

 

 

4.6.2.1.4 DESMOTOMIA E CAPSULECTOMIA PARCIAL 

 Como na maior parte destas técnicas de reconstrução de tecidos moles, a desmotomia 

e a capsulectomia parcial só deve ser usada em combinação com outras técnicas para a 

resolução da luxação patelar (Piermattei et al., 2006). 

 A desmotomia consiste na libertação do retináculo (medial ou lateral) que se encontra 

contraído no lado para onde ocorreu a luxação. Em animais saudáveis a patela desliza no 

sentido proximal-distal, paralelamente à tróclea, no entanto em animais com contraturas do 

retináculo e espessamento da cápsula articular a patela tende a deslizar de forma obliqua em 

relação ao plano troclear (Piermattei et al., 2006). 

 É realizada uma incisão parapatelar, com início 2 a 3 mm de distância do local de 

inserção do ligamento patelar continuando proximalmente até que a tensão exercida na patela 
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seja aliviada. Esta incisão normalmente não é suturada de forma a impedir o reaparecimento 

de tensão sobre a patela (Kowaleski et al.,2018). 

 A capsulectomia parcial é uma técnica que pode ser aplicada juntamente com a 

desmotomia. Esta consiste numa incisão em forma de meia lua na cápsula em direção oposta 

à luxação patelar (Piermattei et al., 2006). A quantidade de cápsula que se deve retirar deve 

ser o suficiente para que ao sobrepô-la e suturar, esta se mantenha tensa e que a laxidão 

tenha sido eliminada. O fio de sutura deve ser monofilamentoso de material absorvível ou não 

absorvível com pontos simples. Deve ser comprovada a tensão da cápsula e a estabilização 

da patela na tróclea após o primeiro ponto ao nível da patela. Em caso de laxidão ou 

instabilidade deve-se aumentar a capsulectomia (Galdames et al., 1998) 

 

4.6.2.1.5 LIBERTAÇÃO DO QUADRICÍPEDE 

 Esta técnica é usada mais frequentemente em casos de luxação patelar severa, como 

em casos de grau III e IV. Devido ao excessivo desalinhamento do quadricípede este continua 

a causar uma elevada tensão na patela mesmo após a sua redução (Piermattei et al., 2006). 

A libertação do quadricípede também pode ser usada para reduzir a distância necessária para 

a transposição da tuberosidade tibial nas situações em que esta é excessiva (Torrington, 

2012).  

 Neste caso, é realizada uma incisão na fáscia femoral, medialmente entre o músculo 

vasto medial e a porção caudal do músculo sartório, e lateralmente entre o músculo vasto 

lateral e bicípede femoral para a libertação do MEQ (E. DeCamp et al., 2016; Kowaleski et al., 

2018). Todo o quadricípede pode ser elevado do fémur, libertando a inserção da cápsula 

articular proximal à tróclea. As incisões fasciais superficiais são suturadas após os 

procedimentos de reconstrução estarem finalizados (Piermattei et al., 2006). 

 

4.6.2.2 TÉCNICAS CIRÚRGICAS DE RECONSTRUÇÃO ÓSSEA  

 Existem várias técnicas cirúrgicas de reconstrução óssea. Estas podem ser usadas 

isoladamente ou em combinação com as técnicas de tecidos moles. Têm como objetivo a 

correção das deformidades angulares, realinhamento do MEQ e também o aprofundamento 

do sulco troclear (Cashmore et al. 2014). 

 

4.6.2.2.3 TROCLEOPLASTIAS 

As trocleoplastias têm como objetivo aumentar e aprofundar trócleas ausentes, pouco 

profundas, convexas e ainda corrigir uma crista medial pouco desenvolvida, de forma a que 

esta seja capaz de acomodar 50% da profundidade da patela (Pérez & Lafuente, 2014; 

Petazzoni, 2015; Di Dona et al., 2018; Kowaleski et al., 2018).  
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Na luxação patelar existe uma alteração da patela com o sulco troclear com efeitos 

negativos na estabilidade articular, na integridade do mecanismo extensor, na nutrição da 

cartilagem articular da tróclea e no desenvolvimento e manutenção da profundidade e 

comprimento troclear (E. DeCamp et al., 2016).  

Assim, a correção do sulco troclear aumentando a sua profundidade é essencial para 

um melhor deslizamento da patela e para garantir uma melhor estabilidade da articulação 

especialmente em casos de luxações severas (Ballatori et al., 2005). Em animais com luxação 

patelar em que a causa não seja a baixa profundidade da tróclea esta deve ser preservada 

mesmo que seja necessário outras técnicas de reconstrução óssea (Denny & Butterworth, 

2008). 

Como desvantagem, todas estas técnicas provocam algum grau de destruição da 

cartilagem hialina, sendo esta substituída por fibrocartilagem. Para além disso pode ocorrer 

uma reação inflamatória em cascata podendo fazer parte da progressão da osteoartrite 

(Linney, Hammer, & Shott, 2011). 

As técnicas usadas para aumentar a profundidade do sulco troclear são a sulcoplastia, 

condroplastia, trocleoplastia em cunha e a trocleoplastia em bloco. As mais usadas são a 

trocleoplastia em cunha e a trocleoplastia em bloco, no entanto para cada animal deve ser 

realizado um estudo radiográfico e planeamento cirúrgico rigoroso já que nem todos os 

animais com luxação patelar necessitam de trocleoplastia (Ballatori et al., 2005).   

Após a trocleoplastia esta deve ser avaliada relativamente à sua profundidade. Para 

isso a patela deve ser reduzida e ao tentar luxa-la manualmente deve ser possível sentir 

alguma impedância. Caso isto não aconteça o sulco troclear deve ser mais aprofundado. Com 

a patela luxada e com movimentos de flexão e extensão do membro esta também deve ser 

reduzida automaticamente (E. DeCamp et al., 2016).  

 

4.6.2.2.3.1 SULCOPLASTIA TROCLEAR 

 A sulcoplastia troclear, também designada de trocleoplastia por abrasão, é a técnica 

mais simples e rápida para aprofundar o sulco troclear. A cartilagem articular é removida ao 

nível do osso subcondral com o auxílio de uma fresa, goiva ou uma lima de osso. Este defeito 

ósseo é inicialmente preenchido por tecido conjuntivo laxo, altamente celular e bem 

vascularizado, que posteriormente se reorganiza em tecido conjuntivo denso fibroso 

semelhante a fibrocartilagem (Kowaleski et al., 2011) que embora não possua a mesma 

função e durabilidade da cartilagem hialina é considerado um substituto aceitável em áreas 

articulares que não estão propriamente implicadas no suporte do peso (Piermattei et al., 

2006). 
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 Trata-se de uma técnica agressiva devido à lesão que provoca na superfície do sulco 

articular com destruição de toda a cartilagem hialina (M. Tobias & A. Johnston, 2012; Di Dona 

et al., 2018). Por esse motivo, a maioria dos autores prefere a utilização de outras técnicas 

onde seja preservada a cartilagem hialina ou que seja apenas utilizada em animais onde a 

cartilagem já esteja danificada (Souza et al., 2009). 

 Apesar disso, a sulcoplastia tem tido bons resultados em cães de porte pequeno e 

gatos podendo ocorrer no entanto atrofia do músculo quadricípide, crepitação bem como uma 

recuperação mais lenta comparado com outras técnicas (Pérez & Lafuente, 2014). 

 

4.6.2.2.3.2  CONDROPLASTIA TROCLEAR 

 A condroplastia troclear apenas deve ser usada em cães com menos de 6 a 8 meses 

de idade.  

 Esta técnica consiste na elevação de um flap de cartilagem articular do sulco troclear 

realizando duas incisões paralelas aos lábios trocleares e uma terceira incisão na extensão 

proximal da tróclea mantendo a sua ligação distalmente. Após isso, a cartilagem é 

cuidadosamente elevada removendo em seguida alguns milímetros de osso subcondral com 

auxílio de uma cureta ou goiva. Após isso, o flap é novamente reposto no sulco ficando agora 

mais profundo. Caso a profundidade desejada não seja conseguida este processo pode ser 

repetido (McKee & Cook, 2006; Kowaleski et al., 2018). 

 A grande vantagem desta técnica é a preservação da cartilagem hialina. No entanto, 

a condroplastia troclear apenas é recomendada a animais com idade inferior a 6 a 8 meses. 

Isso deve-se ao fato de nestas idades ser ainda possível destacar a cartilagem articular do 

osso subcondral. Em animais geriátricos a cartilagem articular é mais fina e encontra-se 

fortemente aderida ao osso subcondral, dificultando assim a sua elevação sem a danificar (E. 

DeCamp et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Condroplastia troclear. A: É realizada duas incisões longitudinais paralelas com uma 
lâmina de bisturi ao longo das cristas trocleares e uma outra incisão proximal, unindo as duas 
incisões anteriores; B: O flap cartilagíneo é elevado cuidadosamente com um elevador de 
periósteo mantendo a sua união distal, removendo em seguida alguns milímetros de osso 
subcondral com o auxilio de uma goiva; C: O flap cartilagíneo é recolocado no lugar. (adaptado 
de Johnston & Tobias, 2018). 
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4.6.2.2.3.3 TROCLEOPLASTIA EM CUNHA 

 A trocleoplastia em cunha permite realizar um aprofundamento do sulco troclear, 

preservando a maior parte da cartilagem articular (Beale, 2007). Esta técnica consiste na 

criação de um autoenxerto osteocondral no sulco troclear. Para isso, com o auxílio de uma 

lâmina de bisturi ou de uma serra oscilante são realizadas duas osteotomias oblíquas de forma 

a obter um fragmento em forma de cunha. A primeira osteotomia é realizada no ápex da crista 

medial da tróclea. O corte deve ser alinhado com o eixo maior da tróclea e angulado em 

direção à sua linha média. A extensão do corte deve ser desde o nível da margem dorsal da 

cartilagem articular até junto ao bordo cranial da fossa intercondilar (Ballatori et al., 2005). A 

incisão não se deve prolongar para além da fossa intercôndilar devido ao risco de dano da 

origem do ligamento cruzado caudal. A segunda osteotomia é idêntica à primeira, no entanto 

esta começa junto ao apex da crista lateral da tróclea e deve terminar junto ao ponto mais 

profundo da primeira incisão, de modo a formar um ângulo de 30 a 40º. Após isso, a cunha 

obtida é retirada para que com o auxílio de uma lima seja possível um desgaste do osso 

subcondral até ser obtido a profundidade desejada. Por fim, a cunha é recolocada no lugar 

permitindo assim que a tróclea se encontre numa posição mais profunda produzindo um bom 

sulco troclear (Ballatori et al., 2005). Não é necessário qualquer tipo de fixação da cunha uma 

vez que esta se mantém estável no lugar devido à pressão retro-patelar exercida pela patela 

e à congruência entre as paredes dos cortes. No entanto isto só acontece caso as osteotomias 

tenham sido realizadas paralelamente (Kowaleski et al., 2018). 

 Após tudo isto, a patela deve ser recolocada no lugar e ser avaliada a estabilidade 

patelar e o alinhamento do membro. Com o joelho e o tarso fletidos a 90 graus, a patela, a 

tuberosidade tibial e o tarso devem estar no mesmo plano. Posteriormente o joelho deve ser 

estendido e fletido enquanto se roda interna e externamente a extremidade do membro 

avaliando a posição da patela (Johnson & Dunning, 2005a). 

 As principais vantagens desta técnica são as de preservar toda a superfície da 

cartilagem hialina para além de não ter qualquer tipo de limitação relativamente à idade. É 

possivelmente a técnica mais apropriada para ser utilizada em situações em que o sulco 

troclear é insuficientemente profundo (Denny & Butterworth, 2008).  
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4.6.2.2.3.4 TROCLEOPLASTIA EM BLOCO 

 A trocleoplastia em bloco trata-se de uma modificação da trocleoplastia em cunha, 

tendo sido descrita por Talcott et al. em 2000. O princípio da técnica é idêntico, com exceção 

da forma do corte que neste caso é retangular, em vez da forma em cunha (Ballatori et al., 

2005). Por isso, o objetivo continua a ser a preservação da cartilagem hialina, aumentar a 

profundidade e largura troclear assim como providenciar uma fixação segura do autoenxerto 

osteocondral (Kowaleski et al., 2012). 

 Para a realização desta técnica é feita duas osteotomias abaxiais angulados 

aproximadamente 10º relativamente ao plano sagital do fémur, afastados o suficiente para 

acomodar a superfície articular patelar, mantendo intato os lábios trocleares (Kowaleski et al., 

2011). A extensão das osteotomias deve ser feita deste a margem transtroclear proximal na 

região supra-patelar até à margem transtroclear distal, não entrando na fossa intercondilar 

(Ballatori et al., 2005). Para concluir o autoenxerto retangular é realizada uma terceira 

osteotomia com uma angulação de aproximadamente 90º com o sulco troclear e ligando as 

margens trans-trocleares proximal e distal (Kowaleski et al., 2011). Após isso, o fragmento 

ósseo é removido temporariamente para ser possível aprofundar o sulco troclear, através da 

remoção de osso subcondral da base do sulco troclear ou da base do fragmento osteocondral. 

As extremidades proximais e distais do bloco osteocondral também podem necessitar de ser 

limadas ou aparadas para garantir um perfeito encaixe no sulco troclear evitando assim que 

este se solte (Beale, 2007). Por fim, o enxerto é colocado e pressionado firmemente no lugar 

formando assim uma nova tróclea com a profundidade desejada garantido também a máxima 

preservação da cartilagem articular (Ballatori et al., 2005). 

Figura 13. Trocleoplastia em cunha. A: Uma cunha osteocondral é removida da tróclea 
femoral através da realização de duas osteotomias inciciadas ligeiramente axiais ao topo de 
cada crista troclear, convergindo proximalmente ao aspeto distal da incisura troclear; B: Duas 
novas osteotomias são realizadas paralelamente ás osteotomias iniciais de forma a remover 
um fragmento de osso em forma de cunha; D: Alternativamente estas osteotomias podem 
ser feitas apenas unilateralmente na tróclea ou fragmento removido (E); F: A cunha 
osteocondral e recolocada no lugar verificando-se a congruência patelar. (adaptado de 
Johnston & Tobias, 2018). 
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 Uma das complicações associadas a esta técnica é a fratura do fragmento 

osteocondral, por vezes associado à utilização de instrumentos não indicados para a 

osteotomia. Um osteótomo com demasiada espessura causa um efeito de alavanca podendo 

fraturar o autoenxerto. Em caso de fratura pode ser usado agulhas de Kirschner colocadas 

transversalmente através das cristas trocleares para a sua fixação (Langley-Hobbs, 2010). 

 Ballatori, et al. (2005), descreveram e compararam as duas técnicas de trocleoplastia, 

avaliando a função do membro após a recuperação e a correção anatómica conseguida 

através do exame clínico e exame de tomografia. Concluíram que ambas as técnicas são 

clinicamente eficientes, sendo que todas as articulações se encontravam estabilizadas não 

tendo ocorrido qualquer tipo de complicação ou recidiva. A trocleoplastia em bloco apesar de 

ter uma recuperação mais demorada por ser mais invasiva, assegura uma melhor correção 

anatómica do defeito troclear e aumenta a estabilidade patelar na extensão do joelho por 

aumentar o contato articular a nível proximal. Permite também que se obtenha uma 

profundidade troclear adequada sem fragilizar as cristas trocleares ou a epífise femoral distal, 

mesmo em cães de muito pequeno porte. 

 Em animais de grande porte, as medições feitas com recurso a tomografia axial 

computorizada mostraram que não há uma diferença significativa entre a profundidade 

troclear corrigida por osteotomia em cunha ou por osteotomia em bloco (Ballatori et al., 2005). 
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4.6.2.2.4 TIBIAL TUBEROSITY TRANSPOSITION TOOL 

 Esta técnica cururgica surge na sequência de uma evolução relativamente à técnica 

tradicional, a Tibial Tuberosity Transposition – Transposição da tuberosidade tibial (TTT) 

estando indicada no tratamento de torção tibial interna ou externa com concomitante luxação 

patelar de grau I ou II (Petazzoni, 2015). 

Ao contrário da TTT onde era realizada uma osteotomia total da tuberosidade tibial 

necessitanto de recorrer à colocação de pinos na tuberosidade tibial, cerclage na crista tibial 

ou qualquer outro método ou instrumento para fixar temporariamente a tuberosidade tibial no 

seu novo sítio, a Tibial Tuberosity Transposition Tool – Dispositivo de transposição da crista 

tibial (TTTT) permite a transposição da tuberosidade tibial após uma osteotomia parcial da 

crista da tíbia, sem recurso ao uso de fio cerclage ou colocação de pinos sobre a crista tibial. 

É feita uma lenta translação da tuberosidade tibial, permitindo a lenta deformação óssea de 

uma porção bastante grossa da crista tibial. Para o tratamento de uma luxação medial de 

patela a tuberosidade tibial deve ser transposta lateralmente, enquanto que numa luxação 

lateral de patela a transposição deve ser medial (Petazzoni, 2015). 

Figura 14. Trocleoplastia em bloco. Um bloco osteocondral é obtido através da tróclea utilizando 
duas osteotomias abaxiais iniciadas ligeiramente axiais ao topo de cada crista troclear (A) e uma 
outra osteotomia transtroclear (basilar) angulada aproximadamente 90º relativamente ao sulco 
troclear (B). As osteotomias abaxiais são anguladas aproximadamente 10º relativamente ao 
plano sagital (A e C). Após a conclusão das três osteotomias o bloco obtido e cuidadosamente 
removido (C). Pode ser removido osso da base do leito recetor (D) ou da superfície basilar do 
bloco osteocondral obtido (E). Por fim, o bloco osteocondral é recolocado por pressão no leito 
recetor (F). (adaptado de Johnston & Tobias, 2018). 
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O animal é colocado em decúbito dorsal e toda a região proximal dos metatarsos à 

região proximal da coxa é preparada para a cirurgia. É feita uma incisão cutânea craneomedial 

iniciando ao nível da patela e terminando ao nível da porção mais distal da crista tibial. Este 

acesso tanto é valido para a luxação medial como lateral da patela. O periósteo é depois 

incidido ao longo da face medial da tuberosidade e crista tibial, numa orientação proximal para 

distal. Seguidamente é feita uma artrotomia parapatelar bilateral, libertando a patela das 

tensões associadas aos tecidos moles mediais e laterais (retináculo medial e lateral). Caso o 

animal tenha uma tróclea pouco profunda deve ser realizada nesta fase a trocleoplastia de 

forma a aprofundar o sulco troclear (Petazzoni, 2015). 

Após a trocleoplastia feita, é então realizada a osteotomia da crista tibial. Para isso é 

usada uma serra oscilante fina iniciando ao nível do tubérculo de Gerdy, seguindo distalmente 

numa orientação aproximadamente paralela ao bordo cranial da crista tibial. A porção distal 

que une a crista tibial à restante diáfise deve ser deixada intata, não sendo incluída na 

osteotomia. Esta união torna-se importante na medida em que melhora a resistência à tração 

exercida pelo quadríceps durante a locomoção (Petazzoni, 2015). 

Figura 15. Transposição lateral da tuberosidade tibial (A) e 
transposição medial da tuberosidade tibial (B), no tratamento da 
luxação patelar medial e lateral respetivamente usando a metodologia 
TTTT (adaptado de Petazzoni & Leite 2015). 
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Seguidamente o dispositivo TTTT pode ser aplicado. Para isso o joelho deverá estar 

fletido de forma a que a face cranial da tíbia esteja de frente para o cirurgião. São colocados 

dois pinos convergentes no plano sagital da tíbia proximal, ficando medial e lateralmente à 

tuberosidade tibial. O angulo composto pelos dois pinos no plano transverso deve ser de 

aproximadamente 70º. Esta orientação dos pinos é importante de forma a garantir que estes 

não penetrem na articulação. O diâmetro dos pinos deverá ser escolhido de acordo com o 

tamanho do animal (Petazzoni, 2015). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa segunda fase é adicionada uma barra roscada horizontal segurando os dois 

pinos anteriormente colocados através de duas rotulas. Nesta barra estão também inseridas 

as restantes peças que fazem parte do dispositivo TTTT como uma bucha deslizante, uma pá 

central e duas porcas. A barra deve ficar paralela ao plano frontal da osteotomia (Petazzoni, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Introdução dos dois pinos numa orientação crânio-caudal e 
próximo distal penetrando o osso ao mesmo nível da tuberosidade tibial e 
respeitando uma inclinação igual ao TPA. O pino lateral deve ser introduzido 
caudal à fossa extensora para evitar lesionar o tendão do músculo extensor 
digital longo. Legenda: pl-pino lateral; pm-pino medial; cr-cranial; cd-caudal; 
l-lateral; m-medial. (adaptado de Petazzoni & Leite 2015). 

Figura 17. Dispositivo TTTT. Este é composto por uma barra 
roscada (a), uma bucha deslizante (b), uma pá central (c), 
duas rótulas (d) e duas porcas (e). (adaptado de Petazzoni & 
Leite 2015). 
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Após o dispositivo TTTT corretamente colocado já nos é possível mover a porção da 

crista tibial anteriormente osteotomizada de acordo com o planeamento cirúrgico. Esta 

transposição é feita movendo a pá central de forma lenta (rodando a porca uma volta por 

minuto) de modo a garantir que a porção distal da crista tibial não frature. A segunda porca 

irá servir para travar a pá central na posição escolhida (Petazzoni, 2015). 

 

Por fim, e após a correta transposição 

da tuberosidade tibial, deve-se proceder à sua 

fixação. Para isso é introduzido um pino entre 

o bordo interno da cortical da tíbia 

osteotomizada e o bordo externo da cortical da 

tuberosidade tibial, com uma orientação 

crânio-caudal e próximo distal, respeitando no 

plano sagital uma inclinação igual à do Tibial 

Plateau Angle – Ângulo do plateau tibial (TPA). 

Este pino deverá ser introduzido ao nível da inserção do ligamento patelar e é o elemento que 

irá garantir que a crista e tuberosidade tibial se mantenha no lugar até à completa cicatrização. 

Por fim, o pino deve ser cortado caudal à superfície cranial da tuberosidade tibial de forma a 

que a sua extremidade não sobressaia em relação à tuberosidade evitando o atrito com a pele 

e tecidos moles (Petazzoni, 2015). 

 

 

 

 

Figura 18. Dispositivo TTTT antes (a) e após (b) a transposição lateral da tuberosidade tibial. A 
pá central é movida de acordo com a magnitude da transposição que se deseja alcançar, rodando 
a porca à velocidade de uma volta por minuto (0.7mm por minuto). A segunda porca trava a pá 
central assim que se atingir a posição desejada da tuberosidade tibial. (adaptado de Petazzoni 
& Leite 2015). 

Figura 19. Fixação da tuberosidade tibial. 
(adaptado de Petazzoni 2015). 
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4.6.2.2.5 CENTER OF ROTATION OF ANGULATION 

 Antes de falar sobre as osteotomias corretivas do fémur é necessário conhecer e 

compreender a metodologia Center of Rotation of Angulation - Centro de rotação de 

angulação (CORA). Este método foi desenvolvido em medicina humana por Dror Paley e tem 

como objetivo: 

 

• Determinar a localização das deformações angulares; 

• Determinar a magnitude das deformações angulares; 

• Estabelecer um plano para correção das deformações angulares  (Fox and Tomlinson 

2015) 

 

Baseado neste método foi desenvolvido um sistema de nomenclatura para descrever 

a direção da angulação em cada um dos planos. Assim, são utilizados os termos varus e 

valgus no plano frontal, procurvatum e recurvatum no plano sagital e torsão interna e externa 

no plano transverso (Fox and Tomlinson 2015). 

Segundo este sistema, se o osso apresentar deformidades em um, dois ou três planos, 

a deformidade designa-se por uniplanar, biplanar ou multiplanar respetivamente. Se em cada 

plano, a deformidade apresentar um, dois ou mais que dois CORA estas são designadas por 

uniapical, biapical ou multiapical respetivamente (Fox and Tomlinson 2015). 

Podemos ainda definir a deformidade com base na relação existente entre as direções 

de diferentes CORAs no mesmo osso. Ou seja, parcialmente compensada quando os CORAs 

estão em planos de direções opostas, resultando em articulações paralelas apesar da grande 

angulação do osso ou então não compensada, quando os planos das duas deformidades 

estão na mesma direção, aumentando a angulação (Fox and Tomlinson 2015). 

As relações angulares entre os eixos do osso e as articulações adjacentes são 

utilizadas para identificar e localizar as deformidades e o alinhamento ósseo (Mendicino et al. 

2005), sendo essenciais na aplicação do método CORA (Fox et al. 2006). Como referido 

anteriormente o eixo anatómico é usado geralmente em ossos retos enquanto que o eixo 

mecânico é mais usado em ossos sigmoides como a tíbia (Fox and Tomlinson 2015).  

A medição destes ângulos é importante pois permite-nos comparar os valores do 

membro afetado com o membro saudável em caso de uma deformidade unilateral, usando 

assim o membro contralateral para o planeamento cirúrgico (Radasch et al. 2008) Em caso 

de uma deformidade angular bilateral deve-se recorrer aos valores de referência para a raça 

em questão, no entanto não existem valores para todos os ossos e diferentes raças o que 

pode dificultar o planeamento cirúrgico (Fox & Tomlinson 2015). 
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4.6.2.2.6 DISTAL FEMORAL OSTEOTOMY  

 A Distal Femoral osteotomy – Osteotomia distal do fémur (DFO) é uma técnica 

cirúrgica utilizada na correção da luxação patelar secundária a deformações femorais. É 

usada frequentemente associada a outras técnicas cirurgias como a transposição da 

tuberosidade tibial, trocleoplastia em cunha ou bloco e ainda a técnicas de reconstrução de 

tecidos moles (Cappellari et al., 2016) 

 A importância do varus femoral distal na fisiopatologia da luxação patelar é evidente 

(Brower et al., 2017) contribuindo para o desalinhamento do mecanismo extensor do 

quadricípede predispondo a luxação patelar (Barnhart & Maritato, 2019)   

 A DFO é assim usada para correção do varus femoral excessivo através de uma 

osteotomia em cunha recorrendo à metodologia CORA (Palmer, 2011).  

 Valores de aLDFA superiores a 90º são considerados varus, no entanto, o fémur tem 

um pequeno grau de varus distal fisiológico podendo por isso ser considerado normal valores 

de aLDFA entre 94º e 99º (Petazzoni & Jaeger, 2008). Neste caso, a DFO é recomendada 

quando a luxação patelar é acompanhada de um ângulo de varos femoral superior a 12º 

(aLDFA superior a 102º) (Piras et al., 2017). 

 Para o planeamento cirúrgico e determinação do CORA é fundamental um correto 

estudo radiográfico onde inclua as diferentes projeções descritas anteriormente. É importante 

voltar a referir que todas as projeções devem ser repetidas até ser obtida uma radiografia que 

cumpra todos os requisitos. Só assim é possível fazer um planeamento rigoroso de forma a 

determinar todos os ângulos necessários para uma osteotomia correta. Em caso de lesão 

unilateral, o membro saudável também deve ser radiografado de forma a servir como 

referência para o membro afetado (Palmer, 2011). 

 Após um correto estudo radiográfico pode então ser obtido o eixo anatómico do fémur 

assim como as linhas de orientação articular. Com isto é possível medir o ângulo de varus e 

determinar o CORA (Kowaleski, 2010). No caso do CORA, este é obtido através da interseção 

do eixo anatómico proximal com o eixo anatómico distal (Kowaleski et al., 2011). O ângulo 

obtido corresponde assim ao ângulo de correção da angulação, isto é, o grau de deformidade 

necessário corrigir no fémur (Sellier et al. 2020). O ângulo da osteotomia também poderá ser 

obtido realizando a diferença entre o ângulo de varus medido e o ângulo pretendido. Existe 

alguma controvérsia relativamente ao ângulo a criar com a osteotomia podendo nesse caso 

recorrer ao valor medido no membro saudável em caso de lesão unilateral, ou recorrer a 

valores de referência se a luxação patelar for bilateral, ou ainda à eliminação total do varus 

femoral (Palmer, 2011). 
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 A osteotomia em cunha é realizada sobre o CORA. Caso este esteja localizado sobre 

a articulação femuropatelar, a osteotomia deve ser realizada um pouco proximal à tróclea 

femoral (Palmer, 2011). Kowaleski et al. (2011) recomendam em caso de não existir um valor 

de referência para determinada raça usar um ângulo entre 94º e os 98º em animais de grande 

porte, por ser um intervalo de valores normais em raças como o Labrador Retrievers, Golden 

Retrievers, Pastores Alemães e Rottweilers. 

 

 

Após a osteotomia realizada esta deve ser reduzida recorrendo a placa e parafusos. 

A placa deve ser preferencialmente colocada na face lateral do fémur por ser a face de tensão 

enquanto que devem ser colocados pelos menos quatro parafusos no segmento proximal e 

três parafusos no segmento distal. É necessário ter especial atenção para que nenhum 

parafuso fique no interior da articulação (Barnhart & Maritato, 2019). 

 O prognóstico desta técnica cirúrgica varia com o grau de luxação e de complicações 

associadas. Dentro destas complicações que podem levar a um mau prognóstico estão 

incluídas as deformações ósseas graves, osteoartrite, perda de cartilagem e atrofia muscular. 

Normalmente em casos de luxações de grau 2 e 3 o prognóstico é bom, enquanto que no 

grau 4 é razoável a bom (Kowaleski et al., 2011). 

 

 

Figura 20. Projeção crânio-caudal do fémur. Radiografia bem posicionada (A), onde é possível 
visualizar a fossa intercondilar paralela, córtices femorais centrados sobre os sesamoides e 
trocânter menor parcialmente visível. Medição do aLDFA no fémur normal (B) obtendo um 
ângulo de 97º através da interseção do eixo anatómico femoral (FAA) com a linha de orientação 
articular distal (dJRL). Fémur alterado com determinação do CORA radiograficamente (C) e TAC 
(D), determinado pela interseção do eixo anatómico proximal (pFAA) com o eixo anatómico distal 
(dFAA). Uma vez que se trata de um Labrador Retriever foi usado como valor de referência do 
aLDFA 97º. Ângulo para correção (FVA). (adaptado de Johnston & Tobias, 2018). 
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5. PATELLAR GROOVE REPLACEMENT 

 O Patellar Groove Replacement – Prótese troclear (PGR) esta recomendada em casos 

onde já exista um elevado grau de osteoartrite. Em casos crónicos de luxação patelar ocorre 

erosão da cartilagem articular, presença de osteófitos assim como destruição dos lábios e 

sulco troclear (Dokic et al., 2015). Nestes casos as técnicas de trocleoplastia não são 

recomendáveis uma vez que não é possível fazer um correto aprofundamento do sulco 

troclear devido à sua destruição, não conseguindo por isso a redução da luxação patelar assim 

como a permanência de claudicação e dor devido à erosão da cartilagem articular (Dokic et 

al., 2015). 

 É importante realçar que normalmente deve ser sempre adicionado outras técnicas ao 

PGR para o tratamento da luxação patelar. Isto porque na grande parte das vezes a luxação 

patelar ocorre por deformações angulares graves sendo que o PGR usado isoladamente não 

tem capacidade para corrigir essas deformações severas. Por isso, é frequente a utilização 

da TTTT, DFO ou de outras osteotomias corretivas em conjunto com o PGR (Dokic et al., 

2015). 

 A prótese troclear é constituída por dois componentes sendo estes: 

• Uma placa base: Produzido em titânio grau 4 anodizado 

com incorporação de fosfato de cálcio para uma melhor 

biocompatibilidade e osteointegração. Esta placa 

apresenta três orifícios onde é encaixado o implante por 

compressão e é fixa ao osso por dois ou quatro 

parafusos de titânio (1,5mm e 2,4mm respetivamente), 

dependendo da escolha do tamanho do implante, que 

por sua vez depende do porte do animal (Dokic et al., 

2015). 

 

• Prótese troclear: Produzido em titânio grau 5. A face 

superior é anatomicamente moldada, altamente polida 

e com um revestimento em carbono de forma a fornecer 

um coeficiente de fricção muito baixo e altamente 

resistente. O implante apresenta três pés cónicos 

alinhados com os orifícios da placa base de forma a ser 

conseguida um encaixe fácil e seguro (Dokic et al., 

2015). 

Figura 21. Placa base. 
(adaptado de Dokic et 
al.,2015) 

Figura 22. Prótese 
troclear (adaptado de 
Dokic et al.,2015) 
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• Estão disponíveis mais de 10 tamanhos de implantes de forma a garantir uma 

escolha adequada dependendo do porte do animal. 

 

 

 

Como em todas as outras técnicas cirúrgicas referidas anteriormente, nesta também é 

necessário fazer um rigoroso estudo radiográfico para realizar um bom planeamento cirúrgico. 

Na colocação do PGR, normalmente estão sempre associadas outras técnicas cirúrgicas para 

correção das deformidades angulares que são a causa da ocorrência da luxação patelar 

(Brinker & Decamp, 2015; Kowaleski; Boudrieau; Pozzi, 2012; Schulz, 2014).  

Para o planeamento da colocação do PGR, essas mesmas projeções podem ser 

usadas para avaliar a forma e profundidade do sulco troclear, assim como avaliar o tamanho 

de implante mais adequado para determinado animal. Para isso é usada uma pelicula 

transparente composta pelos diferentes tamanhos do implante, que ao ser colocada sobre as 

radiografias obtidas nos indica qual o tamanho mais apropriado do implante. A base do 

implante deve ficar alinhado com o ponto de origem do músculo extensor digital longo 

terminando no bordo proximal da tróclea (Dokic et al., 2015).  

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Vários tamanhos de PGR disponíveis de maneira a garantir uma escolha 
adequada independentemente do porte do animal (Dokic et al., 2015) 
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5.1 TÉCNICA CIRÚRGICA 

 O animal é colocado em decúbito dorsal definindo e preparando assepticamente o 

campo cirúrgico. O acesso cirúrgico estará dependente do tipo de luxação patelar presente. 

Em caso de uma luxação patelar lateral é feita uma abordagem parapatelar lateral. Se a 

luxação patelar for medial, é realizada uma abordagem parapatelar medial. Assim, após a 

palpação da patela e tróclea femoral é realizada uma incisão cutânea parapatelar curva com 

início na tuberosidade tibial, prolongando-se ao nível da patela e terminando no fémur distal. 

A fáscia subcutânea é incidida na mesma linha da incisão cutânea expondo a fáscia lata e a 

fáscia lateral do joelho. É realizada nova incisão, agora na fáscia lata ao longo do bordo cranial 

do bíceps femoral prolongando-se distalmente e à medida que percorre a crista troclear, 

curva-se de modo a ficar paralela ao bordo lateral da patela e ao ligamento patelar. Deve ser 

deixada uma porção de fáscia suficiente no bordo lateral da patela para que se possa ancorar 

as suturas no encerramento. Após isso, a fascia e o bíceps femoral são retraídos caudalmente 

expondo a cápsula articular. Ao separar o músculo bícipede do vasto lateral, um septo 

intermuscular formado pela fáscia lata encontra-se ligado ao fémur. Esta fáscia tem de ser 

libertada para permitir a mobilização dos músculos quadrícipede e bícipede. Por fim, é 

realizada uma incisão parapatelar na cápsula articular retraindo-a lateralmente juntamente 

com o bíceps e fáscia lateral expondo assim interior da articulação (Johnson, 2014) 

 Com o membro em extensão procede-se à luxação da patela de forma a ser realizada 

a osteotomia da tróclea. Esta deve ser paralela ao plano frontal, usando uma serra oscilante 

iniciando distalmente ao nível da origem do tendão do músculo extensor digital longo e 

Figura 24. Planeamento cirúrgico. Após a obtenção das projeções radiográficas adequadas é 
realizado todo o planeamento cirúrgico recorrendo a softwares apropriados para calculo e 
correção de todas as deformidades encontradas assim como a escolha acertada relativamente 
ao tamanho da prótese (Imagens gentilmente cedidas pelo Dr. Jorge Leite) 
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terminando na extremidade proximal da tróclea. Esta osteotomia pode ser realizada 

ligeiramente inclinada medial ou lateralmente de forma a corrigir pequenas deformações. 

Assim, em casos de uma luxação patelar medial com uma torção externa do côndilo femoral, 

a osteotomia deve ser realizada com uma inclinação medial no plano frontal para compensar 

a deformidade axial. Já em casos de uma luxação patelar lateral com uma torção interna do 

fémur, a osteotomia deve ser realizada com uma inclinação lateral. Com osteotomia realizada, 

a sua superfície deve ser preparada com o auxílio de uma lima de osso para que esta fique o 

mais plano e uniforme possível (Dokic et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a escolha do implante adequado é primeiramente usado um implante de teste 

que contem todos os tamanhos disponíveis. Este é colocado sobre a osteotomia realizada 

anteriormente e deve ser avaliado relativamente ao seu bordo proximal e distal que devem 

coincidir com a osteotomia. Ainda com o implante de teste colocado no fémur, a patela deve 

ser reduzida e com movimentos de extensão e flexão do membro deve ser avaliado a 

estabilidade patelar. O posicionamento da patela no sulco troclear do implante também deve 

ser avaliado. Em caso de dúvidas pode-se recorrer à substituição do implante de teste por um 

de tamanho superior ou inferior ao inicialmente escolhido e proceder aos mesmos testes já 

realizados, e por comparação verificar qual o que mais se adequa. Ainda podem ser feitos 

pequenos ajustes relativamente à posição do implante de forma a contrariar as deformidades 

existentes. A transposição da tuberosidade tibial pode não ser necessária movendo apenas o 

implante medial ou lateral relativamente ao plano frontal. Em casos de luxação patelar medial 

Figura 25. Osteotomia da tróclea. A osteotomia é realizada paralela ao 
plano frontal usando uma serra oscilante (Imagens gentilmente cedidas 
pelo Dr. Jorge Leite) 
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em que ocorra principalmente na extensão do membro pode-se mover o implante 

proximalmente de forma a contrariar esta luxação, enquanto que na luxação patelar lateral 

pode-se colocar o implante mais distalmente de forma a contrariar a luxação durante a flexão 

do membro. O varus ou valgus femoral também pode ser parcialmente compensado rodado 

o implante relativamente ao plano frontal. No entanto, como já referido anteriormente, quando 

as deformidades são graves, estas não são possíveis de corrigir apenas com a prótese 

troclear, necessitando assim de ser adicionadas outras técnicas, nomeadamente a 

transposição da tuberosidade tibial, osteotomia femoral distal, osteotomia da tíbia proximal 

entre outras (Dokic et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez escolhido o tamanho e orientação adequado do implante deve-se começar 

por estabilizar a placa base utilizando dois ou quatro parafusos corticais de titânio dependendo 

do tamanho do implante escolhido. Por fim, o implante troclear é colocado por pressão na 

placa base, encaixando os seus três pés cónicos nos orifícios existentes na placa base (Dokic 

et al., 2015).  

Após o implante corretamente colocado, a patela é reduzida e é novamente avaliada 

a sua estabilidade através da flexão e extensão do membro. Em caso de necessidade ainda 

pode ser realizada uma pateloplastia, aparando o bordo lateral e medial da patela de forma a 

que fique com um encaixe perfeito no seu novo sulco troclear (Dokic et al., 2015). 

Figura 26. Prótese de teste. Existem moldes com 
todos os tamanhos de PGR existentes, 
permitindo uma escolha acertada do tamanho do 
PGR a colocar (Imagens gentilmente cedidas 
pelo Dr. Jorge Leite). 
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Para encerramento do acesso cirúrgico, começa-se por encerrar a cápsula articular 

com pontos simples interrompidos com fio absorvível. Seguidamente com o mesmo fio realiza-

se uma sutura simples continua para encerrar a fáscia lata e retináculo. O tecido subcutâneo 

é aproximado também com uma sutura simples continua, e por fim a pele é encerrada com 

uma sutura intradérmica (Johnson, 2014). 

 

5.2 CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS 

 Após a intervenção cirúrgica devem ser obtidas radiografias pós-operatórias crânio-

caudal e médio-lateral de todo o fémur com o membro em extensão e flexão de forma a avaliar 

a osteotomia realizada, a posição da prótese assim como a confirmação da redução da 

luxação patelar (Dokic et al., 2015). 

 Pode ou não ser realizado um penso Robert Jones nas primeiras 24 a 48 horas pós-

cirurgia sendo que é imprescindível a aplicação de uma cobertura antibiótica e analgesia 

adequada com recurso a AINES e/ou opióides nos primeiros 10 a 14 dias para que o animal 

comece a utilizar o membro o mais cedo possível (Pérez & Lafuente, 2014; E. DeCamp et al., 

2016). Em luxações crónicas principalmente onde exista uma diminuição da amplitude do 

movimento do joelho esta indicada a realização de fisioterapia (Dokic et al., 2015).  

Aconselha-se repouso e restrição ao exercício durante dois meses, sendo que os 

passeios durante este período devem ser curtos e sempre realizados com trela, aumentando 

gradualmente nos meses seguintes até aos níveis normais de atividade. Nesta fase é de 

Figura 27. Colocação da placa base (A) e da prótese troclear (B). A placa base é colocada sobre 
a osteotomia realizada através da colocação de parafusos corticais de titânio sendo 
posteriormente colocado a prótese troclear encaixando nos orifícios da placa base (Imagens 
gentilmente cedidas pelo Dr. Jorge Leite). 
. 
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extrema importância a cooperação do proprietário para o sucesso cirúrgico e prevenção de 

complicações (Dokic et al., 2015). 

Entre as seis e oito semanas pós-cirurgia deve ser feito um novo acompanhamento ao 

animal, nomeadamente um exame clínico para avaliação do realinhamento do mecanismo 

extensor do quadricípide, amplitude dos movimentos com ou sem sinais de dor, tónus e força 

muscular, marcha com ou sem claudicação e um estudo radiográfico de forma a avaliar a 

estabilidade e posição do implante, redução patelar, alterações ósseas e progressão da 

osteoartrite (Dokic et al., 2015). 

 

5.3 COMPLICAÇÕES 

 Existem poucos estudos que descrevam detalhadamente as complicações associadas 

à cirurgia de colocação da prótese troclear. No entanto, na pouca literatura disponível as 

principais complicações reportadas foram: Tensão e espessamento da cápsula articular 

devido à colocação de um implante de maior dimensão ao que era necessário; Desvio medial 

da patela no interior do sulco da prótese troclear sem, no entanto, causar claudicação ou 

desconforto na manipulação do joelho; Claudicação súbita devido ao deslocamento da 

prótese troclear; Recidiva da luxação patelar devido a deformações angulares não corrigidas; 

Progressão da osteoartrite em casos de luxação patelar crónica. Na maior parte destes casos, 

estes animais tiveram de ser submetidos a nova cirurgia, no entanto as complicações 

associadas foram corrigidas ficando sem qualquer sintomatologia (Dokic et al., 2015). 

  

 

 

Figura 28. Raio x pós-operatório (Imagens gentilmente cedidas pelo Dr. Jorge Leite). 
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OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

 A realização da presente dissertação subordinada ao tema “Patellar Groove 

Replacement (PGR)” tem como principais objetivos: 

• Realizar uma revisão bibliográfica coerente e sistemática sobre a luxação patelar 

em animais de companhia, destacando as principais técnicas cirúrgicas usados no 

seu tratamento nomeadamente o PGR; 

• Descrever de forma completa e concisa dois casos clínicos acompanhados na 

BONEMATRIX - Centro de Cirurgia Veterinária Avançada durante o estágio 

efetuado, principalmente a sua resolução cirúrgica; 

• Discussão e análise dos casos clínicos apresentados à luz da literatura atual, 

considerando as limitações existentes; 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Todos os casos clínicos descritos e apresentados foram assistidos na “BONEMATRIX 

- Centro de Cirurgia Veterinária Avançada”. A BONEMATRIX trata-se de um centro de 

referência na área da ortopedia veterinária sendo que quase a totalidade dos casos clínicos 

recebidos são referenciados por outros centros de atendimento médico-veterinários (CAMV). 

Desta forma, grande parte dos animais que são recebidos na BONEMATRIX já apresentam 

um diagnostico clínico assim como os principais exames complementares de diagnóstico 

realizados. Os animais são recebidos durante a manhã onde é realizado um exame físico e 

ortopédico detalhado do animal, seguindo-se um estudo radiográfico completo confirmando-

se o diagnostico previamente estabelecido. Após isso, é realizado todo o planeamento 

cirúrgico de forma a tratar a patologia existente e evitar o surgimento de recidivas corrigindo 

as causa principais da ocorrência da lesão. Uma vez terminado o planeamento cirúrgico é 

então iniciada a cirurgia sendo esta finalizada com a obtenção de novas projeções 

radiográficas de forma a garantir que todo o sucesso cirúrgico foi alcançado. Todos os animais 

permanecem em recobro e acompanhados até ao final do dia tendo posteriormente alta, 

realizando o restante acompanhamento na clínica que referenciou o caso clínico. 

 Ao longo do estágio realizado na BONEMATRIX tive a oportunidade de acompanhar 

cincos casos clínicos de colocação de PGR (TABELA 2), todos eles associados a outras 

técnicas cirúrgicas no tratamento da luxação patelar. A escolha dos dois casos clínicos 

seguidamente apresentados deveu-se a ser uma amostra representativa das principais 

técnicas cirúrgicas utilizadas em todos os outros casos clínicos acompanhados, não achando 

por isso necessidade de descrever sempre a mesma técnica cirúrgica.  

  

  

Nº Nome Raça 
Data 

Nascimento 
Sexo Peso Procedimento Membro 

1 Ogum Pitbull 15/08/2019 Macho 27.2Kg TPLO+DFO*PGR MPE 

2 Tóchinha 
Buldogue 

Francês 
10/09/2017 Macho 10.5Kg DFO+PGR MPD 

3 Benny 
Buldogue 

Francês 
14/07/2019 Fêmea 10.7Kg TTTT+DFO+PGR MPE 

4 Romeu 
Europeu 

Comum 
11/09/2020 Macho 2.5Kg DFO+PGR MPD 

5 Kika SRD 06/10/2018 Fêmea 12.5Kg TTTT+PGR MPE 

Tabela 2. Casos clínicos acompanhados. 
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2. DESCRIÇÃO DOS CASOS CLINICOS 

 

2.1 CASO CLÍNICO I 

O Ogum, um canídeo da raça Pitbull, com 27.2 Kg e nascido a 15/08/2019 (3 anos) 

deu entrada na “BONEMATRIX - Centro de Cirurgia Veterinária Avançada” pela manhã.  

Após um exame físico e ortopédico foi constatado que o animal apresentava uma 

claudicação do membro posterior esquerdo. Durante a marcha, o animal raramente apoiava 

o membro no solo, mantendo-o quase sempre elevado e fletido, tendo também relutância ao 

movimento. Com o animal em decúbito lateral para verificação da instabilidade articular, o 

animal apresentava algum grau de desconforto ao ser manipulado. Foi possível constatar que 

existia uma instabilidade patelar medial, principalmente na flexão do membro conseguindo a 

sua redução na extensão total. Devido a esta luxação intermitente o animal apresentava um 

lábio medial troclear com algum desgaste para além do sulco troclear se encontrar pouco 

profundo. Foi também possível verificar algum grau de crepitação no momento da luxação 

patelar. O animal foi assim classificado como tendo uma luxação patelar de grau II. 

Para além disso, na manipulação do membro foi possível verificar que o animal 

apresentava também uma efusão articular. Este sinal clínico esta mais associada à rutura do 

ligamento cruzado cranial do que à luxação patelar, no entanto é comum a presença 

simultaneamente destas duas doenças. Por isso, em todos os animais com luxação patelar é 

realizado o teste de compressão tibial assim como o teste de gaveta para avaliar a integridade 

dos ligamentos. Neste caso, o teste foi positivo ocorrendo um movimento cranial da tíbia 

confirmando-se assim que o animal também apresentava rutura do ligamento cruzado cranial. 

Após o exame físico realizado foi feito um estudo radiográfico completo ao animal 

(Figura 29). De salientar novamente que todas as projeções devem ser corretamente 

realizadas de forma a que o diagnóstico e planeamento cirúrgico sejam feita da forma mais 

rigorosa possível. O membro contralateral foi também radiografado de forma a puder servir 

como referência para o membro afetado. O estudo radiográfico inclui-o as projeções ântero-

posterior e médio-lateral do fémur, joelho e tíbia. 
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2.1.1 ESTUDO RADIOGRÁFICO / PLANEAMENTO CIRÚRGICO  

 

  

 

  

 

Figura 29. Estudo radiográfico e planeamento cirúrgico: Projeção antero-posterior (A) 
e médio-lateral (D) do fémur e joelho esquerdo. Planeamento cirúrgico com 
determinação do aLDFA e da prótese troclear (B); Planeamento cirúrgico para 
tratamento da rutura do ligamento cruzado cranial (C) (Imagens gentilmente cedidas 
pelo Dr. Jorge Leite) 
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Com o estudo radiográfico concluído começou-se por realizar algumas medições 

utilizando o software vPOP de forma a avaliar o alinhamento do membro. O primeiro valor a 

ser obtido foi o aLDFA. Este valor é conseguido através do angulo formado pelo eixo 

anatómico do fémur com a linha de orientação articular distal do fémur. Neste caso o valor 

que se obteve foi de 102.6º. Como se sabe, valores acima dos 90º considera-se que o animal 

apresenta varus femoral. No entanto, normalmente apenas esta recomendada a sua correção 

quando os valores de aLDFA são superiores a 100º uma vez que é fisiológico a presença de 

um pequeno grau de varus femoral.  

 Uma vez que o Ogum é um animal de médio porte foi definido o aLDFA com um valor 

de referência de 93º tendo em atenção o fisiológico varus femoral. Assim sendo, foi definida 

a correção de 9º de varus. Com a ajuda do software vPOP foi definida uma osteotomia femoral 

distal retirando uma cunha de osso com o tamanho de 4mm procedendo-se em seguida à sua 

redução com placa e parafusos. 

 Devido às lesões provocadas pela luxação e redução intermitente da patela como o 

desgaste do lábio troclear e um sulco pouco profundo foi planeado a colocação de um PGR 

para tratamento destas lesões e evitar a continuação do desenvolvimento da osteoartrite. Foi 

também realizado o planeamento para a resolução da rutura do ligamento cruzado cranial. 

Relativamente ao PGR a colocar, foi avaliado que o tamanho nº6 seria o mais indicado 

para o porte do Ogum. No entanto, é importante possuir outros tamanhos de próteses 

trocleares disponíveis durante a cirurgia para a necessidade de realizar alguma alteração. 

Por fim, foram planeadas três técnicas cirúrgicas para a resolução deste caso clínico: 

Osteotomia distal femoral (DFO) para correção da deformação da extremidade distal do 

fémur, colocação de uma prótese troclear (PGR) para substituição da tróclea femoral e 

osteotomia de nivelamento do plateau tibial (TPLO) para corrigir a rotura do ligamento 

cruzado. 

 

2.1.2 TRATAMENTO 

O Ogum foi pré-medicado com administração de Metadona e Medetomidina por via 

intramuscular (IM).  A indução da anestesia foi feita com a administração de Diazepam e 

Propofol por via endovenosa (IV). A manutenção da anestesia foi realizada com isoflurano 

numa concentração ajustada à profundidade anestésica adequada para as diferentes fases 

do procedimento cirúrgico. Intra-cirurgicamente foi administrada Cefazolina (IV) e 

Metronidazol terminando com a administração de Meloxicam subcutâneo após o término da 

cirurgia. 

Com a tricotomia do membro posterior esquerdo realizada o animal é colocado em 

decúbito dorsal preparando todo o campo cirúrgico assepticamente. 
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Primeiramente começou-se por realizar a osteotomia femoral distal (DFO) para 

correção do varus femoral e realinhamento do mecanismo extensor do quadricipíde. Com o 

planeamento previamente realizado foi feita uma osteotomia em cunha de aproximadamente 

4mm na extremidade distal do fémur com auxílio de uma serra sagital. Após a resseção do 

fragmento obtido é reduzido o segmento proximal e distal do fémur com o auxílio de uma pinça 

óssea. Por fim e após um correto alinhamento do osso, este é estabilizado com uma placa 

lateral Fixin V3005 com quatro parafusos de 3.5mm e dois parafusos de 4mm. Foi também 

colocada adicionalmente uma placa medial de forma a garantir uma estabilização segura do 

fémur (Figura 30 A). 

Seguidamente foi iniciada a segunda técnica cirúrgica com a colocação da prótese 

troclear (PGR). Com a patela luxada medialmente começou-se por realizar uma osteotomia 

troclear, iniciando ao nível do tendão do músculo extensor digital longo até à extremidade 

proximal da tróclea. Como já referido, a escolha do tamanho da prótese a colocar foi feita por 

meio do planeamento anteriormente realizado assim como a visualização direta 

intraoperatória, seguindo os princípios de que o bordo proximal e distal da placa base 

coincidissem com osteotomia realizada. 

Uma vez escolhido o tamanho nº6 da prótese troclear, a placa base foi colocada sobre 

a osteotomia, sendo estabilizada com a colocação de quatro parafusos corticais de titânio de 

2.4mm. Por fim, a prótese troclear foi colocada sobre a placa base e por pressão são 

encaixados os três pés cónicos nos orifícios da placa. 

Após o PGR colocado, a patela é recolocada no seu novo sulco troclear avaliando 

novamente a sua estabilidade. Com movimentos de extensão, flexão e rotação interna e 

externamente do membro foi possível confirmar o tratamento da instabilidade patelar 

inicialmente apresentada.  

Como última técnica cirúrgica e para tratamento da rutura do ligamento cruzado cranial 

foi utilizado a TPLO. Esta técnica tem como objetivo reduzir a inclinação do plateau tibial 

através de uma osteotomia e rotação da tíbia proximal de forma a promover uma estabilidade 

articular dinâmica durante a fase de apoio da marcha (Figura 30 C). 

No fim do procedimento cirúrgico concluído foram realizadas novas projeções 

radiográficas de modo a garantir o correto posicionamento de todos os implantes colocados. 

Toda a cirurgia decorreu dentro na normalidade, sem qualquer complicação intraoperatória. 

O Ogum teve alta no próprio dia da cirurgia, ao final da tarde. Foi prescrito para casa como 

antibioterapia a administração de Cefazolina durante 12 dias e o Meloxicam como anti-

inflamatório durante 8 dias. Foi também recomendado aos tutores do Ogum que este 

mantivesse repouso durante as primeiras semanas após a cirurgia e que os passeios fossem 
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curtos e sempre realizados com trela. Correndo tudo dentro da normalidade é marcada nova 

reavaliação após 6 a 8 semanas pós cirurgia 

Com a combinação de três técnicas cirúrgicas (DFO+PGR+TPLO), foi possível 

concluir todo o planeamento com sucesso, conseguindo assim a normal estabilidade patelar. 

A conjugação de outras técnicas cirúrgicas à colocação do PGR é assim fundamental à 

resolução da luxação patelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Procedimento cirúrgico e raios x pós-operatórios: Projeção crânio-caudal do 
fémur (A), caudo-cranial da tíbia (B), médio lateral da tíbia (C) e médio-lateral do fémur (D). 
Aspeto final após a colocação do PGR e realização da DFO (E) (Imagens gentilmente 
cedidas pelo Dr. Jorge Leite). 
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2.2 CASO CLÍNICO II 

A Kika, uma cadela de 12,5 Kg, nascida a 06/10/2018 (4 anos) deu entrada na 

“BONEMATRIX - Centro de Cirurgia Veterinária Avançada” no dia 31/03/2021. 

O exame físico e ortopédico foi iniciado no exterior do centro de cirurgia com a 

avaliação da marcha do animal. Nele foi possível visualizar uma claudicação do membro 

posterior esquerdo, sem nunca o apoiar no solo. Foi também possível verificar que o membro 

apresentava uma ligeira rotação medial. 

Já no interior do centro de cirurgia foi realizado  um exame mais minucioso ao membro 

afetado colocando o animal em decúbito lateral. Começando por identificar a patela, foi 

possível constatar que esta se apresentava medialmente, sobre o lábio troclear e por isso fora 

da sua posição normal. A sua redução para o sulco troclear era possível através da 

recolocação manual, no entanto após a eliminação da manipulação esta voltava a luxar e 

assim sair da sua posição normal. Na palpação e manipulação da articulação foi possível 

verificar algum grau de crepitação no momento em que a patela era reduzida e luxada 

respetivamente. Uma vez que a patela se encontrava permanentemente luxada, o seu sulco 

troclear encontrava-se pouco profundo. Foi também verificado que o animal era incapaz de 

realizar a extensão completa do membro. Com o animal ainda em decúbito lateral foi verificada 

a integridade do ligamento cruzado através da realização do teste de gaveta e compressão 

tibial. Neste caso, ambos os testes foram negativos não se verificando assim a rotura do 

ligamento. A lesão da Kika foi assim classificada como uma luxação patelar medial de grau 3. 

Seguidamente, com o animal em decúbito dorsal foi avaliado o alinhamento do 

membro. Numa posição normal do membro pélvico, o MEQ e a patela devem estar alinhados 

com o eixo anatómico do fémur, sulco troclear e uma linha reta deve ligar o centro do fémur 

proximal ao centro distal da tíbia. Relativamente a este caso clínico, o membro encontrava-se 

rodado internamente assim como todo o MEQ incluindo a tuberosidade tibial que se 

encontravam medializados. 

Após o exame físico e ortopédico terminado procedeu-se à realização do estudo 

radiográfico. Foram realizadas as projeções ântero-posterior e médio-lateral do fémur e 

caudo-cranial e médio-lateral da tíbia (Figura 31). 
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2.2.1 ESTUDO RADIOGRÁFICO / PLANEAMENTO CIRÚRGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez realizado o estudo radiográfico foi desde logo possível confirmar a existência 

da luxação patelar medial. Esta encontrava-se medialmente à tróclea e por isso fora do seu 

sulco troclear. Após isso e recorrendo ao software vPOP foram realizadas algumas medições 

de forma avaliar o alinhamento do membro.  

Figura 31. Estudo radiográfico e planeamento cirúrgico: Projeção ântero-
posterior do fémur com determinação do aLDFA (A), projeção caudo-cranial da 
tíbia com determinação do mMPTA e mMDTA (B), projeção médio-lateral da tíbia 
(C) e fémur (D) (Imagens gentilmente cedidas pelo Dr. Jorge Leite). 
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 Relativamente ao fémur, foi determinado o valor do aLDFA. O valor deste ângulo é 

obtido traçando o eixo anatómico e a linha de orientação articular distal do fémur. Neste caso 

em particular o valor que se obteve foi de 94.3º, um valor normal, dentro dos valores de 

referência e por isso não apresentado nem valgus nem varus (Figura 31 A) 

 Relativamente à tíbia, foi determinado os valores Mechanical Medio Proximal Tibial 

Angle – Ângulo mecânico tibial medial proximal (mMPTA) e Mechanical Medio Distal Tibial 

Angle – Ângulo mecânico tibial medial distal (mMDTA). Estes ângulos são obtidos traçando o 

eixo mecânico e as linhas de orientação articular proximal e distal da tíbia. Neste caso, os 

valores obtidos foram de 94º e 93.4º respetivamente. Trata-se também de valores normais, 

dentro dos valores de referência (Figura 31 B) 

 Seguidamente foi avaliado o grau de torção tibial. Este, foi feito através da realização 

de duas projeções radiográficas da tíbia, uma caudo-cranial e outra médio-lateral. Como 

referido anteriormente, para a avaliação da torção tibial as projeções radiográficas devem ser 

corretamente realizadas. Neste caso, para um plano frontal perfeito, a cortical medial do 

calcâneo deve dividir a cóclea tibial em duas partes iguais. Com as projeções radiográficas 

corretamente obtidas é utilizado um método de estimativa de torção tibial que utiliza a 

comparação radiográfica do aspeto proximal, como sugerem Petazzoni & Jaeger, (2008). 

Neste caso em concreto, e através da localização da tuberosidade tibial foi definido que a Kika 

apresentava uma torção tibial externa de 5º a 10º. 

 Relativamente à colocação do PGR, foi definido que o tamanho do PGR mais indicado 

para a Kika seria o tamanho nº4. No entanto e como referido no caso clínico anterior, este 

tamanho deve ser sempre confirmado intra-cirurgicamente e por isso é essencial ter outros 

tamanhos disponíveis durante a cirurgia para o caso de ser necessário realizar qualquer 

modificação.  

 Para o planeamento cirúrgico foi então assim definido a realização da técnica cirúrgica 

TTTT para a correção da torção tibial assim como a colocação de um PGR como tratamento 

as lesões provocadas na tróclea femoral devido à luxação patelar. 

 

2.2.2 TRATAMENTO 

 A Kika foi pré-medicada com administração de Metadona e Medetomidina por via 

intramuscular (IM).  A indução da anestesia foi feita com a administração de Diazepam e 

Propofol por via endovenosa (IV). A manutenção da anestesia foi realizada com isoflurano 

numa concentração ajustada à profundidade anestésica adequada para as diferentes fases 

do procedimento cirúrgico. Intra-cirurgicamente foi administrada Cefazolina (IV) terminando 

com a administração de Meloxicam subcutâneo após o término da cirurgia. 
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 A Kika foi colocada em decúbito dorsal preparando todo o campo cirúrgico 

assepticamente. 

Com o acesso cirúrgico realizado foi possível confirmar as lesões existentes na tróclea 

femoral. O lábio medial era praticamente inexistente, havendo também uma marcada erosão 

da cartilagem articular. Assim, numa primeira fase do procedimento cirúrgico procedeu-se à 

colocação do PGR. Com a patela luxada medialmente foi realizada uma osteotomia troclear, 

iniciando-se ao nível do tendão do músculo extensor digital longo e terminando na 

extremidade proximal da tróclea. Seguidamente, com a utilização de uma lima, toda a 

superfície da osteotomia foi preparada de forma a que esta fique o mais plana e uniforme 

possível. 

Neste caso, e contrariamente ao que tinha sido planeado no software vPOP, foi 

alterada a escolha do tamanho do PGR, optando-se pela colocação do tamanho nº5. Esta 

alteração deveu-se ao facto de tanto pela visualização direta como através dos movimentos 

de extensão e flexão do membro, este tamanho se mostrar mais adequado a garantir a 

estabilidade patelar. Uma vez escolhido o tamanho do PGR a colocar, procedeu-se à sua 

estabilização. Iniciou-se com a aplicação da placa base sob a osteotomia realizada através 

da colocação de quatro parafusos corticais de titânio de 2.4mm. Seguidamente a prótese 

troclear foi colocado sobre a placa base por pressão, encaixando os seus pés cónicos nos 

orifícios da placa. 

Concluída a colocação do PGR, a patela foi recolocada no seu novo sulco troclear, no 

entanto apresentando ainda uma ligeira instabilidade durante a flexão e extensão do joelho 

provocada pela torção tibial externa de aproximadamente 10º. Assim, iniciou-se a segunda 

fase do procedimento cirúrgico com a realização da técnica TTTT. 

Começou-se por realizar uma osteotomia parcial da tuberosidade e crista tibial 

utilizando uma serra oscilante fina, orientada de proximal para distal e de medial para lateral. 

A porção distal que une a crista tibial à restante diáfise é deixada intata. Como neste caso 

clínico o objetivo é realizar uma transposição lateral da tuberosidade tibial, a osteotomia no 

córtex medial deve estender-se por 80% do comprimento total da crista tibial, enquanto que a 

cortical lateral deve ser osteomizada em cerca de 60% do comprimento total da crista tibial. 

Uma vez concluída a osteotomia parcial da tuberosidade tibial procede-se à colocação 

do dispositivo TTTT. Com o joelho fletido inicia-se com a montagem do dispositivo TTTT 

introduzindo dois pinos de 2.5mm convergentes, no plano sagital da tíbia proximal, ao mesmo 

nível da tuberosidade tibial e lateral e medialmente a esta. O angulo composto pelos dois 

pinos no plano transverso deve ser aproximadamente 70º, com uma orientação crânio-caudal 

e próximo-distal, e mantendo no plano sagital uma inclinação semelhante à inclinação do 
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plateau tibial. Esta orientação da introdução dos pinos permitirá que estes não penetrem na 

porção caudal da articulação. 

Numa segunda fase o restante dispositivo TTTT é montado sendo este composto por 

uma barra roscada onde se encontram introduzidos uma bucha deslizante, uma pá central, 

duas rótulas e duas porcas. A barra roscada deve ser colocada horizontalmente e ficando 

paralela ao plano frontal da osteotomia. Uma vez que neste caso clínico estamos perante uma 

luxação patelar medial deve ser realizada uma transposição tibial lateral. Para isso, a pá 

central deve ser colocada inicialmente medial à tuberosidade tibial sendo empurrada 

lateralmente, girando a porca à velocidade de uma volta por minuto (0.7 mm por minuto), 

conforme descrito por Petazzoni (2015). Esta transposição lenta e continua da tuberosidade 

tibial permite uma boa adaptação do osso à tensão exercida, evitando a fratura da porção 

distal da crista tibial. Assim que foi atingido a posição desejada da tuberosidade tibial a pá 

central foi travada através de uma segunda porca. Nesta fase, e antes da fixação definitiva da 

tuberosidade tibial, o correto alinhamento patelar foi avaliado e confirmado através da flexão 

e extensão do joelho, bem como a rotação externa e interna da tíbia relativamente ao fémur. 

 Por fim, e após a transposição lateral da tuberosidade tibial, esta foi fixada usando 

duas agulhas de Kirschner. 

 No fim de todo o procedimento cirúrgico concluído, foi realizada novas projeções 

radiográficas de modo a confirmar o correto posicionamento do PGR, a correta orientação da 

osteotomia assim como a correta fixação da tuberosidade tibial.  

 A Kika teve alta no próprio dia da cirurgia, ao final da tarde. Foi prescrito para casa 

como antibioterapia a administração de Cefazolina durante 12 dias e o Meloxicam como anti-

inflamatório durante 8 dias. 

 Foi recomendado aos tutores que a Kika mantivesse repouso durante as primeiras 

semanas após a cirurgia e que os passeios fossem curtos e sempre realizados com trela. 

Correndo tudo dentro da normalidade é marcada nova reavaliação após 6 a 8 semanas pós 

cirurgia. 

A colocação do PGR foi imprescindível devido aos danos provocados na articulação 

pela luxação patelar. O lábio troclear medial apresentava-se bastante desgastado existindo 

também uma elevada erosão da cartilagem articular. Por isso, o PGR foi a escolha mais 

adequada face às lesões já existentes. 

A técnica cirúrgica TTTT foi essencial para a resolução da torção tibial e 

consequentemente para o tratamento da instabilidade patelar. Uma vez que a tuberosidade 

tibial serve de inserção ao quadríceps femoral e estando esta desviada, a transposição lateral 

da tuberosidade tibial foi fundamental para o realinhamento do MEQ para assim estabelecer 

a normal estabilidade patelar. 
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Com a conjugação de duas técnicas cirúrgicas (PGR+TTTT) foi possível concluir com 

sucesso todo o planeamento cirúrgico e restaurar o normal funcionamento articular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Procedimentos cirúrgicos e raios x pós-operatórios: Projeção caudo-
cranial da tíbia (A), médio-lateral da tíbia (B) e caudo-cranial do fémur (C); Lesão 
no lábio medial da tróclea provocada pela luxação patelar (D); Aspeto final da 
colocação do PGR (E); Transposição lateral da tuberosidade tibial utilizando a 
técnica TTTT (F) (Imagens gentilmente cedidas pelo Dr. Jorge Leite). 
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3. DISCUSSÃO 

 

• Caso clínico I 

No exame ortopédico ficou desde logo evidente que o Ogum apresentava uma 

instabilidade patelar medial sendo por isso compatível com a claudicação apresentada, no 

entanto não se tratava de uma claudicação intermitente típica para um animal com luxação 

patelar de grau II. No mesmo exame foi também possível verificar a presença de efusão 

articular não sendo este um sintoma normalmente associado á luxação patelar.  

Sabe-se que 15% a 20% dos animais com luxação patelar possam também 

desenvolver uma rutura do ligamento cruzado cranial (Brinker & Decamp, 2015; Von Pfeil & 

DeCamp, 2009), podendo esta ser de origem traumática ou degenerativa, resultante das 

deformações ósseas apresentadas, aumento do angulo do platô tibial, envelhecimento ou 

obesidade (Buquera et al., 2004). Com a realização dos testes de compressão tibial e de 

gaveta positivos, concluiu-se que o Ogum também apresentava uma rutura do ligamento 

cruzado cranial (Baraúna Júnior & Tudury, 2007; Buquera et al., 2004; Harasen, 2002; 

Vasseur, 2003). Para o seu tratamento foi utilizada a técnica cirúrgica TPLO que consiste 

numa osteotomia da porção proximal da tíbia, rotação do seu plateau no sentido caudo-distal 

e a sua estabilização com placa e parafusos (Dejardin, 2003; 2008; Lake, 2006; Piermattei et 

al., 2006; Schulz, 2007). O objetivo com esta técnica é de ajustar o plateau da tíbia para um 

angulo entre 5 a 7º de forma a neutralizar o movimento cranial da tíbia e eliminar a 

instabilidade articular (Houlton, 2008; Zamprogno, 2007). 

De acordo com a classificação idealizada por Putnam e adaptada por Singleton e tendo 

em conta as alterações encontradas no exame ortopédico, o Ogum foi diagnosticado como 

tendo uma luxação medial da patela de grau II associada á rutura do ligamento cruzado 

cranial. 

Relativamente á medição de alguns ângulos de forma a avaliar o correto alinhamento 

do membro, começou-se por calcular o aLDFA que neste caso deu um valor de 102.6º. 

Valores superiores a 100º são indicativos da existência de varus femoral, enquanto valores 

abaixo de 90º são indicativos de valgus femoral. No entanto existe um certo grau de varus 

femoral fisiológico, podendo considerar-se normal valores entre os 94 e 99º (Petazzoni & 

Jaeger, 2008). 

Uma vez que a presença de varus femoral esta diretamente envolvida na patogénese 

da luxação patelar (Harasen, 2006; O’neill et al., 2016; Pérez & Lafuente, 2014) foi realizada 
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a DFO, uma técnica cirúrgica habitualmente utilizada no tratamento de deformações 

angulares e neste caso clínico, na correção do varus excessivo (Brower et al., 2017).  

A decisão da colocação do PGR deveu-se ás diferentes lesões provocadas pela 

luxação patelar crónica. A presença de osteoartrite e o desgaste acentuado do lábio medial 

da tróclea provocado pela luxação intermitente da patela fez com que as opções de 

trocleoplastia não fossem indicadas devido á elevada taxa de recorrência (Dokic et al., 2015). 

Foi também a forma de evitar o continuo desenvolvimento de osteoartrite, proporcionando 

uma melhor cobertura patelar e um correto alinhamento do MEQ associado ás restantes 

técnicas cirúrgicas utilizadas (Dokic et al., 2015). 

Com a conjugação destas três técnicas cirúrgicas foi possível tratar a rutura do 

ligamento cruzado cranial, corrigir o excessivo varus femoral e com isso a redução da luxação 

patelar para o seu novo sulco troclear. 

 

• Caso clínico II 

A Kika foi diagnosticada com uma luxação patelar medial de grau III segundo a 

classificação idealizada por Putnam e adaptada por Singleton com uma torção tibial externa 

de 5 a 10º. A patela encontrava-se permanentemente luxada, conseguindo a sua redução 

apenas e só durante a manipulação manual.  

Devido a esta torção tibial, a Kika apresentava um deslocamento medial dos músculos 

extensores do quadríceps, um sulco troclear pouco profundo, lesões evidentes no lábio medial 

da tróclea para além de um grau de osteoartrite superior ao caso clínico anterior. O sulco 

troclear pouco profundo ou até mesmo ausente ocorre devido á ausência de pressão da patela 

sobre o mesmo dando origem ás lesões evidenciadas (Brinker & Decamp, 2015; Kowaleski; 

Boudrieau; Pozzi, 2012; Schulz, 2014). Todos estas alterações encontradas foram 

correlacionadas com uma incongruência articular secundaria ás deformidades anatómicas e 

a uma luxação crónica da patela. 

Para a resolução da torção tibial foi utilizada a técnica cirúrgica TTTT. Quando a 

tuberosidade tibial se encontra desviada provocando a luxação da patela é utilizada esta 

técnica cirúrgica de forma a realinhar todo o MEQ relativamente à tróclea femoral (Petazzoni, 

2015). 

Devido à presença de osteoartrite em estado avançado provocado por esta luxação 

crónica optou-se pela colocação de um PGR seguindo os princípios da técnica descrita por 

Dokic et al. (2015) de forma a evitar a progressão da mesma, garantindo assim uma melhor 

superfície articular e combinando com a TTTT um correto alinhamento do MEQ   

O PGR quando também comparado com a trocleoplastia proporciona uma 

recuperação pós-operatória mais rápida, uma vez que a conformação desta prótese apresenta 
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uma superfície de baixo atrito, um sulco com rebordos mais altos e regulares permitindo um 

deslizamento suave da patela com menos danos aos tecidos moles e inflamação da 

articulação (Dokic et al., 2015). 

Com a conjugação de duas técnicas cirúrgicas (PGR+TTTT) foi possível concluir com 

sucesso todo o planeamento cirúrgico e restaurar o normal funcionamento articular.  

 

 

 



                                  

                                             

                                                                                                      CAPÍTULO 4: CONCLUSÃO 

 

 

76 
 

CAPÍTULO 4: CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

                                             

                                                                                                      CAPÍTULO 4: CONCLUSÃO 

 

 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

                                             

                                                                                                      CAPÍTULO 4: CONCLUSÃO 

 

 

78 
 

CONCLUSÃO 

 

 A luxação patelar é uma patologia extremamente prevalente em cães, principalmente 

em raças de pequeno porte, sendo uma das principais causas de claudicação e 

desenvolvimento precoce de osteoartrite dos membros posteriores. Um diagnóstico precoce 

é essencial para prevenir o desenvolvimento da doença e as alterações secundarias graves. 

 O tratamento cirúrgico encontra-se quase sempre indicado uma vez que as principais 

causas da luxação patelar estão associadas a deformações músculo-esqueléticas. Apenas 

com a conjugação de várias técnicas cirúrgicas é possível realizar o correto realinhamento do 

membro e uma adequada estabilização da patela. 

 O estúdio radiográfico é um dos pontos chave no tratamento da luxação patelar, 

estando diretamente correlacionado com o sucesso cirúrgico. É através dele que todas as 

alterações e deformações responsáveis pela luxação patelar podem ser identificadas e 

também por onde é realizado todo o planeamento cirúrgico de modo a corrigir essas 

alterações. Por isso, todas as projeções radiográficas devem ser corretamente efetuadas de 

forma a que todos os traçados e cálculos obtidos sejam o mais rigoroso possível. Todas as 

radiografias devem ser repetidas sempre que o correto posicionamento do animal não seja 

conseguido. 

 A colocação da prótese troclear (PGR) veio solucionar situações graves de luxações 

patelares crónicas, onde o desenvolvimento de osteoartrite e lesões na tróclea femoral se 

encontravam em estados avançados. Nestes casos, técnicas de aprofundamento do sulco 

troclear deixam de ser uma opção, uma vez que estas não são aconselháveis em situações 

onde exista erosão da cartilagem e presença de osteófitos, resultando numa elevada taxa de 

complicações. O PGR normalmente associado a técnicas cirúrgicas de reconstrução óssea 

veio assim fazer face a estas luxações patelares graves, evitando assim o uso de outros 

procedimentos mais agressivos para o animal. 
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