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RESUMO 

 

O síndrome da displasia do cotovelo tem vindo a ser investigada ao longo dos anos. 

Apesar das inúmeras descobertas, o interesse neste conjunto de doenças pela comunidade 

científica veterinária é cada vez maior. 

Cães em crescimento, de raça média a grande, apresentando claudicação dos 

membros anteriores podem estar afetados por uma ou mais destas condições displásicas: 

incongruência da articulação do cotovelo, não união do processo ancóneo, doença do 

processo coronoide medial e osteocondrite dissecante do côndilo umeral.  

O esclarecimento da etiopatogenia, caráter hereditário e novas técnicas diagnósticas 

têm permitido estabelecer diretrizes para a prevenção da displasia do cotovelo em cães. 

Apesar dos esforços para encontrar um tratamento de sucesso para estas patologias, todas 

elas irão conduzir a osteoartrite e diminuição da qualidade de vida do animal. Contudo, a 

incidência da displasia do cotovelo tem vindo a diminuir o que poderá refletir a eficácia das 

medidas preventivas. 
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ABSTRACT 

 

Through the years, the elbow dysplasia syndrome has been investigated. Although 

uncountable findings were confirmed, the interest of the scientific community for this group of 

elbow diseases is increasing. 

Juvenile, medium to large breed dogs with forelimb lameness can be affected by one 

or more of these diseases within the elbow dysplasia syndrome: elbow incongruity, ununited 

anconeal process, disease of the medial coronoid process and osteochondritis dissecans of 

the medial humeral condyle. 

The etiopathology, heritability and the diagnostic tools enlightenment allowed 

establishing guidelines in order to prevent elbow dysplasia in dogs. Despite all the efforts to 

find the successful treatment, every one of these diseases will result in osteoarthritis and 

a poorer quality of life. However, the decreased number of cases with elbow dysplasia may 

reflect the success of preventive measures. 

 

 

 

 

Keywords: dogs, dysplasia, elbow, lameness, osteoarthritis, preventive. 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A articulação do cotovelo é um dos locais de predileção de problemas ortopédicos 

em cães (Peremans et al., 2011). A displasia do cotovelo (DC) abrange múltiplas anomalias 

de crescimento da articulação úmero-rádio-ulnar: a não união do processo ancóneo (NUPA), 

a osteocondrite dissecante (OCD) da porção medial dos côndilos umerais, a fragmentação 

do processo coronoide medial (FPCM) e a não união do epicôndilo medial do úmero, todas 

elas conduzindo a osteoartrite (OA) (Burton & Owen, 2008a; Lavrijsen et al.,  2012). 

Adicionalmente à DC, podem ocorrer outras patologias típicas desta articulação, tais como, 

ossificação incompleta dos côndilos do úmero e desmite na inserção do ligamento flexor 

(Peremans et al., 2011). 

Várias doenças podem coexistir na mesma articulação (Bouck et al., 1995; 

Huibregtse et al.,  1994; Meyer-Lindenberg et al., 2006), e tem sido demonstrado em 

estudos histomorfológicos (Danielson et al., 2006), biomecânicos (Wind & Packard, 1986; 

Macpherson et al., 1992; Bouck et al., 1995) e genéticos (Padgett et al., 1995; Janutta et al., 

2006) que o processo de desenvolvimento de cada uma das suas causas/fatores/etiologias 

é independente (Fitzpactrick & Yeadon, 2009). 

A incidência de DC varia entre 0% a 50%, dependendo da raça, população e técnica 

de diagnóstico (Swenson et al., 1997; Hazewinkel et al., 1995; Kirberger & Stander, 2007; 

Coopman et al., 2008). O primeiro sinal clínico ocorre frequentemente após a fase de rápido 

crescimento, entre os 4 e 6 meses de idade, mas pode também manifestar-se mais tarde 

(Olsson, 1983; Voorhout & Hazewinkel, 1987; Van Bruggen et al., 2010). A DC é 

considerada uma doença hereditária com influência do fenótipo de múltiplos genes e fatores 

ambientais (Guthrie & Pidduck, 1990; Mäki et al., 2002).  
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1.1. ANATOMIA DO COTOVELO 

1.1.1. Anatomia e Crescimento ósseo 

A articulação do cotovelo é uma articulação composta, que consiste nas articulações 

úmero-radial, úmero-ulnar e rádio-ulnar proximal (Palmer, 2007; Contantinescu & 

Contantinescu, 2009). A articulação úmero-radial transmite a maioria das forças que atuam 

no membro, a articulação úmero-ulnar restringe o movimento da articulação para o plano 

sagital, e a articulação rádio-ulnar permite os movimentos de rotação (pronação e 

supinação) (Evans, 1993; Boulay, 1998). 

O antebraço compreende dois ossos, o rádio e a ulna. Proximalmente, o rádio 

articula com a ulna na sua face caudal, a qual repousa numa concavidade correspondente 

da ulna denominada incisura troclear (Burton & Owen, 2008a; Temwichitr et al., 2010). As 

proeminências da ulna em ambos os lados da incisura radial constituem os processos 

coronoide medial e lateral (Figura 1). A incisura troclear exacerba-se no seu bordo ventral e 

é mais proeminente no processo coronoide medial (PCM) do que no lateral (Griffon, 2012). 

Contrariamente a publicações anteriores, estudos com cadáveres sugerem que 51% do 

suporte de peso do membro torácico é realizado pela superfície articular radial proximal ao 

nível do cotovelo; a força restante está a cargo da ulna (Mason et al., 2005). Os processos 

coronoide medial e lateral aumentam a área de superfície da articulação do cotovelo e 

restringem o grau de liberdade do seu ângulo de movimento no plano sagital. A 

circunferência articular do rádio é maior que a correspondente incisura troclear de forma a 

permitir a rotação da articulação do cotovelo (Evans, 1993). A porção lateral do PCM 

contacta com a cabeça do rádio ao longo da incisura radial. A base do PCM articula com a 

cabeça do rádio e a tróclea umeral, prolongando-se por uma secção intermédia, terminando 

num ápice distal à cabeça do rádio. O PCM diverge distalmente numa direção caudocranial 

e medialmente ao nível do ápice (Berson & Quick, 1980; Evans, 1993). 

A ulna proximal possui outras proeminências com importância clínica, o olecrâneo e 

o processo ancóneo (PA). O olecrâneo é uma importante alavanca, uma vez que atua como 

um ponto de ligação para os componentes do músculo tríceps braquial (Griffon, 2012). O PA 

forma a extremidade proximal da incisura troclear da ulna. Este articula com a fossa 

olecrâneana do úmero quando a articulação do cotovelo se encontra em extensão, 

restringindo o movimento lateral da articulação do cotovelo (Breit et al., 2004). 

O PA pode ossificar por 3 processos diferentes: um centro de ossificação separado; 

através de ossificação aposicional em raças pequenas; ou a combinação dos dois anteriores 

(Breit et al., 2004). Em raças grandes, especialmente Pastor Alemão, Mastiff, Basset Hound, 

Sabujo, Galgo (Griffon, 2012) e Irish Wolfhound (Burton & Owen, 2008a), o PA da ulna 

desenvolve-se a partir de um centro de ossificação separado (Boulay, 1998). O 
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desenvolvimento do PA inicia-se às 10 a 13 semanas de idade (Comerford, 2007). A sua 

fusão com a ulna ocorre às 14 ou 15 semanas em Galgos e apenas entre as 16 e 20 

semanas de idade em cães Pastor Alemão (Grøndalen & Grøndalen, 1981; Sjostrom, 1998). 

Contrariamente, nas raças São Bernardo e Basset Hound a fusão do PA apenas acontece 

aos 7 a 8 meses de idade (Piermattei et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Anatomia da articulação do cotovovelo numa vista mediolateral em flexão (A) e craniocaudal (B) da 

ulna. Adaptado de Burton & Owen (2008a). 

O côndilo umeral encontra-se cranial ao eixo radial, articulando-se lateralmente 

através do capitulum com a cabeça do rádio, e medialmente através da tróclea umeral com 

a incisura troclear da ulna (Burton & Owen, 2008a; Temwichitr et al., 2010). O capitulum do 

úmero articula ainda com a incisura troclear da ulna, inicialmente pelo PCM. A tróclea 

encontra-se ligeiramente distal e é maior que o capitulum. A incisura troclear da ulna termina 

distalmente com a tróclea radial (Evans, 1993). 

Em cães jovens, o crescimento longitudinal da ulna e rádio é alcançado por 

ossificação endocondral de ambas as epífises proximais e distais (Burton & Owen, 2008a). 

Estes dois ossos avançam e recuam um em relação ao outro constantemente. O ligamento 

interósseo completa a sua maturação por volta das 16 a 20 semanas de idade e irá restringir 

esse movimento longitudinal entre a ulna e o rádio (Palmer, 2007). O PCM não é um centro 

de ossificação secundário (Fox et al., 1983; Olsson, 1983; Guthrie et al., 1992b) e o seu 

crescimento acontece devido ao crescimento intersticial de um anel de cartilagem. A 

ossificação do modelo de cartilagem do PCM ocorre via ossificação endocondral desde a 

base até à sua ponta, com exceção da camada de cartilagem articular (Summerlee, 2002). 

Em cães de raça grande a ossificação do PA está completa a partir das 14 semanas de 

idade, enquanto a ossificação do PCM completa-se apenas às 20 semanas de idade 

(Olsson, 1983; Olsson & Ekman, 2002). Por sua vez, cães de raças pequenas terminam a 

ossificação dos dois processos mais cedo, entre as 12 e as 16 semanas de idade (Breit et 

al., 2004). A remodelação da trabécula de ossificação do PCM resulta de cargas sobre a 
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articulação úmero-ulnar e rádio-ulnar, e do stress exercido sobre o ligamento anular que se 

insere no PCM. Essas forças alteram-se durante o período pós-natal inicial, entre a 4ª e a 

24ª semana de idade (Wolschrijn & Weijs, 2004).  

O mapeamento das superfícies de contacto articulares de cães normais apresenta 

continuidade entre o PCM e a fóvea articular do rádio através da margem lateral do PCM. A 

principal articulação do rádio é horizontal, enquanto a superfície articular da ulna tem uma 

inclinação vertiginosa. Existem variações anatómicas significativas entre raças: raças mais 

pesadas e robustas têm uma maior probabilidade de ter uma inclinação maior, mais larga e 

menos abrupta do PCM. Isto pode sugerir um aumento de peso corporal sobre o PCM 

nessas raças (Palmer, 2007). 

A cartilagem articular é formada durante os estádios iniciais do desenvolvimento da 

articulação e não é renovado durante o resto da vida, ao contrário do osso subcondral que 

tem uma renovação regular (Roughley, 2001; Eyre, 2002). 

 

1.1.2. Ligamentos e Cápsula articular 

A cápsula articular é composta por uma camada sinovial interior e uma membrana 

fibrosa exterior. A cápsula articular fibrosa recobre a porção cranial da articulação, estando 

ainda em discussão a sua presença na porção caudal da articulação em cães. A cápsula 

articular fibrosa está aderida ao úmero proximal pela fossa radial e orifício supratroclear, e à 

porção ventral da cabeça do rádio depois de se juntar ao ligamento anular. A cápsula 

articular fibrosa termina lateral e medialmente nos ligamentos lateral e medial, 

respetivamente. Os ligamentos colaterais lateral e medial estão fixos proximalmente aos 

epicôndilos lateral e medial do úmero, respetivamente, e dividem-se distalmente em dois 

ramos. O ramo do ligamento colateral lateral (Contantinescu & Contantinescu, 2009), mais 

débil que o medial (Griffon, 2012), junta-se ao ligamento anular e normalmente abrange o 

osso sesamoide. Os ramos craniais dos dois ligamentos fixam-se ao rádio (Contantinescu & 

Contantinescu, 2009). O ligamento anular do rádio impede a translação cranial do rádio em 

relação à ulna, devido à sua inserção ao rádio proximal e ulna. Este ligamento origina-se na 

extremidade medial e lateral da incisão radial da ulna e termina na face cranial da cabeça do 

rádio, encontrando-se profundamente em relação aos ligamentos colaterais. Por sua vez, o 

ligamento interósseo extende-se pelo espaço interósseo entre a ulna e o rádio. Todos estes 

ligamentos são externos à cápsula articular, mas englobam a articulação e formam os 

compartimentos cranial e caudal (Contantinescu & Contantinescu, 2009; Evans, 1993). A 

membrana sinovial recobre intimamente a cápsula articular fibrosa e a fossa olecraneana, e 

distalmente, encontra-se ventralmente ao ligamento anular. (Contantinescu & 

Contantinescu, 2009). 
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Apesar do ligamento oblíquo não ser mencionado na Nomina Anatómica Veterinária 

(NAV), é uma estrutura constantemente referida em atlas e livros. Este fixa-se 

proximalmente na porção lateral da fossa do rádio e distalmente na face medial do colo do 

rádio. A fixação distal e bifurcada permite a passagem do tendão dos músculos bíceps 

braquial e braquial. Entre a margem medial da fossa olecraneana e a face medial do 

olecrâneo, junta-se um ligamento elástico adicional, distal à tuberosidade olecraneana, o 

ligamento olecraneano (Contantinescu & Contantinescu, 2009). 

A amplitude de movimento normal da articulação do cotovelo é aproximadamente de 

130º, com o limite normal de aproximadamente 36º (podendo variar entre os 34º e os 38º) 

em flexão e 166º (podendo variar entre os 164º e os 167º) em extensão (medidas obtidas 

por goniometria em Labradores Retrievers sem sedação) (Jaegger et al., 2002). O ângulo de 

movimento do cotovelo é limitado em torção e no plano mediolateral pelo PA e ligamentos 

colaterais. Quando a articulação do cotovelo é estendida até aos 135º, o PA articula-se com 

a fossa olecraneana atuando como um estabilizador primário em pronação. Nesta posição, o 

ligamento colateral lateral, PA e ligamento colateral medial proporcionam uma estabilização 

primária, secundária e terciária durante a supinação, respetivamente (Talcott et al., 2002). 

Quando o cotovelo se encontra a 90º com o carpo, o ligamento colateral medial é 

responsável pela estabilidade rotacional da articulação do cotovelo. A sua integridade é 

assim testada nessa posição através do teste de Campbell (Farrell et al., 2007). Este teste 

foi validado em cadáveres, em que o cotovelo contralateral serviu como controlo, uma vez 

que o ângulo de movimento rotacional varia muito entre indivíduos (Campbell, 1969). 

 

1.1.3. Músculos, nervos e vasos sanguíneos 

Os músculos extensores carpo e extensores digitais originam-se na zona do 

epicôndilo umeral lateral, contrariamente aos músculos flexores do carpo e digitais que se 

originam no epicôndilo umeral medial (Burton & Owen, 2008a). Podemos dividir os músculos 

que circundam o cotovelo em músculos braquiais e antebraquiais. Do grupo braquial temos 

cranialmente os músculos: braquial e bíceps braquial; tríceps braquial no seu comprimento e 

cabeça lateral; e músculo ancóneo que cobre a porção lateral do cotovelo. Medialmente 

localiza-se a cabeça medial do músculo tríceps braquial, acompanhada pelo músculo 

antebraquial tensor da fascia lata. A bursa subtendinosa do músculo tríceps braquial está 

localizada entre o tendão deste músculo e o olecrâneo. Entre o rádio e a inserção do 

músculo bíceps braquial temos a bursa subtendinosa bicipitoradial (Contantinescu & 

Contantinescu, 2009). Do grupo antebraquial, numa localização de cranial para lateral em 

torno do cotovelo, identificam-se os músculos: flexor carpo ulnar (porção ulnar e umeral), 

braquioradial, extensor carpo ulnar, extensor digital lateral, extensor digital comum e 
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extensor carpo radial. Deste mesmo grupo, numa direção caudal para medial, temos ainda 

os músculos: flexor digital profundo (cabeça ulnar), flexor digital superficial, flexor digital 

profundo (porção umeral), flexor carpo radial e dois músculos profundos, o pronador teres e 

o supinador. Entre o tendão onde se origina o músculo supinador pode ser observado, como 

um círculo interrupto, um osso sesamoide, nem sempre presente (Contantinescu & 

Contantinescu, 2009). 

A flexão do cotovelo é alcançada pela ação dos músculos localizados na face 

anterior do membro, especialmente os músculos bíceps braquial e braquial. O tendão de 

inserção dos músculos bíceps divide-se num ramo mais forte inserido na tuberosidade ulnar, 

e um mais fraco inserido na tuberosidade radial (Evans, 1993). A porção final do tendão do 

músculo bíceps braquial insere-se entre estes dois ramos, como um grande tendão na 

tuberosidade ulnar. Estes músculos têm sido relacionados como colaborantes na patogenia 

da doença do processo coronoide medial (DPCM) por criarem tensão de cisalhamento ao 

longo da incisura radial (Fitzpatrick & Yeadon, 2009). O músculo extensor carpo-radial surge 

na crista epicondilar lateral do úmero e extende-se distalmente pelo membro. Pensa-se que 

este músculo contribui para a flexão da articulação do cotovelo durante a fase de balanço da 

marcha. A flexão da articulação do cotovelo está dependente da inervação fornecida pelo 

nervo musculocutâneo (Contantinescu & Contantinescu, 2009). 

O nervo mediano, o qual é acompanhado pelo ramo da artéria mediana, cruza a 

articulação craniomedialmente, e segue um trajeto profundo ventralmente ao músculo 

pronador teres. O nervo ulnar e artéria colateral ulnar são normalmente palpáveis 

superficialmente, quando cruzam caudomedialmente a articulação. Estes seguem um trajeto 

distal entre os músculos flexor carporadial e flexor digital superficial. O nervo radial inerva os 

músculos extensores e realiza um trajeto cranio-lateral relativamente à articulação do 

cotovelo, com um ramo mais profundo que passa por baixo do músculo extensor radial do 

carpo, e dois ramos superficiais que acompanham medial e lateralmente a veia cefálica 

(Griffon, 2012). 

As artérias que fornecem sangue ao cotovelo, acompanhadas das respetivas veias, 

são: a artéria braquial; a artéria colateral radial; a artéria colateral média, que forma uma 

comunicação articular caudo-lateral, a rete articular cubital lateral; a artéria interóssea 

recorrente, que contribui para a rete articular cubital lateral; a artéria ulnar recorrente; a 

artéria cubital transversa; e a artéria braquial superficial, que continua como artéria 

antebraquial superficial. As veias que não têm artéria satélite são a veia cefálica e a veia 

cubital mediana (Contantinescu & Contantinescu, 2009). 
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1.2. DISPLASIA DO COTOVELO 

A DC é uma síndrome que inclui várias condições que resultam de uma 

incongruência (INC) da articulação, eventualmente conduzindo a uma doença articular 

degenerativa (DAD). Em 1993, o Internacional Elbow Working Group (IEWG) acordou que a 

artrose do cotovelo causada pela FPCM, osteocondrose (OC) ou OCD, NUPA, 

anormalidades da cartilagem articular e/ou INC são manifestações de DC hereditária 

(Meyer-Lindenberg et al., 2006; Innes, 2007; Burton & Owen, 2008a). Contudo, o 

agrupamento destas 3 ou 4 doenças sob o mesmo termo pode não ser apropriado, tendo 

em conta o nosso conhecimento (ou falta de dele) da etiopatogenia destas doenças (Innes, 

2007).  

A FPCM, OCD e INC do cotovelo estão normalmente associadas e afetam o 

compartimento medial da articulação do cotovelo. Embora não esteja atualmente 

reconhecida como parte da DC, a não união do epicôndilo medial do úmero tem vindo a ser 

associada a este síndrome. Esta afeta o compartimento medial da articulação do cotovelo 

em determinadas raças predispostas para DC, nomeadamente cão Pastor Alemão e 

Labrador Retriever (Fiztpatrick & Yeadon, 2009). A não união do epicôndilo medial umeral é 

geralmente considerada uma condição pouco usual em cães, observando-se uma incidência 

de 3% dos animais com DC (Burton & Owen, 2008a). Paster et al. sugerem uma associação 

da não união do epicôndilo medial do úmero com INC, fragmentação do processo coronoide 

(FPC) e/ou OCD. Contudo, esta continua a ser considerada uma entidade distinta, uma vez 

que pode ser a única anomalia diagnosticada no cotovelo afetado (Paster et al., 2009). 

A DC é um grupo de doenças ortopédicas, muito frequente, da articulação do 

cotovelo em desenvolvimento nos cães. Este síndrome está provavelmente 

subdiagnosticado, uma vez que a sua confirmação diagnóstica, utilizando as técnicas 

tradicionais, em cães muito jovens pode ser difícil. A identificação destas lesões articulares 

como causas de DC baseia-se principalmente na sua localização anatómica e na origem do 

processo. (Schulz & Krotscheck, 2003). 

A DC é uma condição hereditária frequente que afeta 17,8% de Labradores Retriever 

(Morgan et al., 1999; Meyer-Lindenberg et al., 2006) e mais de 70% de Cães Montanhês de 

Berna (Hazewinkel et al., 1995). Esta doença tem uma apresentação bilateral em 35% dos 

cães afetados. Sem tratamento, a DC conduzirá inevitavelmente ao desenvolvimento de OA 

das articulações afetadas. Sendo esta progressão da doença caracterizada por claudicação 

em cães jovens, principalmente de raças grandes e gigantes. A elevada prevalência e 

efeitos devastadores da DAD do cotovelo justificam a necessidade de um rastreio preventivo 

e tratamento precoce (LaFond et al., 2002). 
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1.2.1. INCONGRUÊNCIA ARTICULAR 

A INC define-se como um mau alinhamento anatómico das superfícies articulares, 

tendo sido sugerido como mecanismo potenciador de DC (Samoy et al., 2006; Gemmill & 

Clements, 2007; Burton & Owen, 2008a). Em teoria, a INC pode levar uma carga de peso 

desproporcional no compartimento medial da articulação (Wind, 1982), resultando no 

desenvolvimento de lesões de cartilagem e FPCM (Hak et al., 1998). Esta teoria é suportada 

pelas descobertas experimentais de que, o aumento de carga nas porções articulares ocorre 

após uma incorreta redução da fratura, podendo levar a fragmentação osteocondral (Llinas 

et al., 1993). Danielson et al. sugeriram que microfraturas subcondrais observadas em cães 

com FPCM podem decorrer de aumentos de carga, o que pode acontecer, por si só, devido 

a INC. A INC do cotovelo e a FPC foram relatadas por Ubbink et al. (1999) como 

descobertas frequentes em Cão Montanhês de Berna. Num estudo clínico de Gemmill et al., 

em 2005, uma forte associação entre articulações incongruentes e FPCM foi também 

identificada (Gemmill & Clements, 2007). 

 

1.2.1.1. Etiopatogenia e Fisiopatologia 

Na DC podemos agrupar as manifestações em: INC geométrica e INC com degrau 

rádio-ulnar (Breit et al., 2010). 

Incongruência articular geométrica da incisura troclear da ulna 

Segundo Samoy et al. (2006), a INC geométrica compreende duas formas; a INC 

fisiológica e a INC patológica. Na INC fisiológica, a presença de uma incisura troclear 

ligeiramente elíptica demonstrou proporcionar uma melhor distribuição do stress úmero-

ulnar, comparativamente a uma incisura troclear da ulna semicircular. Daí concluiu-se que 

uma forma ligeiramente elíptica permite uma melhor distribuição do stress durante a carga 

(Eckstein et al., 1993; Eckstein et al., 1994). A INC fisiológica geométrica foi caracterizada 

morfologicamente em articulações de cotovelo de cães: à medida que o peso corporal de 

cães de raça grande aumentava, o grau de INC detetado foi crescente (Janach et al., 2006). 

A INC patológica foi descrita pela primeira vez por Wind (1986) e Wind & Packard 

(1986). Esta caracteriza-se por um subdesenvolvimento ou displasia da incisura troclear da 

ulna. A incisura é menos competente (demasiado pequena) na adaptação ao côndilo umeral 

devido o seu diâmetro relativamente maior. De acordo com Viehmann et al. (1999), a 

incisura troclear é mais elíptica. Tal como a INC geométrica fisiológica, a INC patológica é 

marcada radiograficamente por um ligeiro aumento do espaço articular no centro da incisura 

troclear da ulna. Este aumento torna-se evidente quando comparado com o espaço articular 

nas extremidades distal e proximal da incisura. Devido à perda dos pontos de contacto do 
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centro da incisura troclear especulou-se que ocorre um aumento de carga sobre o PCM, 

durante o carregamento de peso, predispondo à fragmentação deste (Wind, 1986; Wind & 

Packard, 1986). Segundo Wind & Packard, a INC da incisura troclear da ulna, com uma 

diminuição do diâmetro no final do PCM e PA, está relacionada com FPC e NUPA. A forma 

elíptica da incisura troclear não encaixa perfeitamente em torno do côndilo umeral, o que 

pode levar ao desenvolvimento de forças anormais sobre o PCM e o PA. A ocorrência de 

FPC e NUPA em simultâneo na articulação do cotovelo suportam esta teoria (Tirgari, 1974; 

Hazewinkel & Voorhout, 1986). 

Contudo, Preston et al. (2000) relataram INC úmero-ulnar em cães normais. Maierl et 

al. (2000) apresentaram estudos de osteoabsorbometria e de contacto articular em 

cotovelos normais, que indicam que o PCM pode suportar mais carga do que o 

remanescente da incisura semilunar (Gemmill & Clements, 2007). Devido à importância da 

geometria da articulação na distribuição de stress e o seu potencial papel no 

desenvolvimento de DC, têm vindo a realizar-se esforços no sentido de conhecer melhor a 

geometria de articulações normais. Breit et al. (2010) sugeriram que a geometria da 

superfície óssea do PCM não tem influência no desenvolvimento de FPC. As diferenças 

geométricas entre raças mostraram-se muito mais prevalentes. Comparativamente, as 

diferenças são menores entre articulações normais e articulações afetadas com FPC dentro 

de uma raça ou mesmo entre uma articulação normal e a contralateral afetada por FPC no 

mesmo animal (Breit et al., 2010). 

 

Incongruência articular com degrau rádio-ulnar / Crescimento assincrónico do rádio e ulna 

Na INC com degrau rádio-ulnar, o PCM encontra-se proximal (rádio curto) ou distal 

(ulna curta) ao nível da superfície articular radial adjacente. O crescimento desigual do rádio 

e ulna durante o desenvolvimento (Breit et al., 2010), justificam a ocorrência desta INC 

(Figura 2). 

Sobrecargas devido a um rádio curto 

Presnel (1990) demonstrou que um rádio curto poderá levar a sobrecargas sobre o 

PCM, levando à FPC (Temwichitr et al., 2010). Uma pesquisa utilizando cães de raça 

Montanhês de Berna concluiu que mais de 70% dos cães tinham DC devido a FPC, 86% 

dos quais apresentaram uma combinação de FPC e INC do cotovelo (Hazewinkel & Ubbink, 

1999). Outras raças, como Labrador e Golden Retriever, raramente têm rádios curtos 

(Temwichitr et al., 2010). Um rádio curto pode provocar um aumento de pressão 

transarticular local sobre o PCM com subsequentemente destruição da cartilagem articular e 

fragmentação deste (Kramer et al., 2006; Samoy et al., 2006). Künzel et al. (2004) 
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reportaram alterações similares e sugerem que, no caso de um rádio curto, as forças que 

suportam o peso podem causar linhas de fissura com o mesmo padrão de alinhamento do 

osso subcondral. Este tipo de INC cria assim um degrau ao nível da incisura radial entre a 

cabeça do rádio e processo coronoide lateral. Além disso, ocorre uma deslocação proximal 

da porção medial do PCM, levando potencialmente à fragmentação do seu ápice. Esta 

condição pode estar associada com uma deformidade varus ou angulação do membro 

torácico. Na verdade, um ligeiro grau de INC rádio-ulnar foi relatado em articulações de 

cotovelos normais e, por essa razão, pode ser considerado fisiológico (Wind & Packard, 

1986). Estas descobertas contradizem outros estudos, nos quais foi detetada INC rádio-

ulnar em 14% das avaliações por tomografia axial computorizada (TAC) e em 22% das 

avaliações artroscópicas de 67 cotovelos displásicos (Moores et al., 2008). Existe ainda um 

estudo que associa a INC com a DPCM, baseando-se na examinação de 1500 cães com 

claudicação (Samoy et al., 2006). 

A INC pode ainda ser temporária, resultando de um crescimento assíncrono entre o 

rádio e a ulna, que é grave o suficiente para provocar uma perda por fadiga do PCM, mas 

que pode estar resolvida aquando o diagnóstico. (Griffon, 2012) 

 

Forças de pressão devido a uma ulna curta 

Schulz defendeu a hipótese de que se o rádio for relativamente mais longo que a 

ulna, o úmero sofrerá uma rotação em torno do PA devido à pressão do rádio contra o 

capitulum umeral. Devido a forças rotacionais sobre a tróclea umeral, o PCM sofrerá uma 

sobrecarga, resultando na sua fragmentação (Temwichitr et al., 2010). A INC rádio-ulnar 

localizada no ápice do PCM foi inicialmente descrita por Bardet (1997), baseado em análise 

artroscópica, e depois por Gemmil et al. (2005), baseando-se em TAC. Nestes casos, a 

porção mais proximal da incisura radial e a cabeça do rádio são facilmente identificadas. 

Contudo, como o ápice do PCM está localizado distalmente à cabeça do rádio, cria-se um 

conflito com a tróclea. Esta área de divergência localizada pode ser atribuída a um 

desenvolvimento anormal do PCM, mais do que a um deslocamento longitudinal do rádio 

relativamente à ulna. A principal preocupação relatada deste estudo é a migração proximal 

do ápice fragmentado que pode produzir uma imagem de TAC semelhante. Mais tarde, este 

tipo de INC foi confirmada por avaliação artroscópica do PCM (Griffon, 2009).  

 

Partilha de forças devido a incongruência da articulação rádio-ulnar 

Foi ainda proposta a existência de uma INC rotacional que se traduz por uma partilha 

de forças através da porção lateral do PCM. Essas forças convertem-se em forças 

compressivas sobre da porção medial do PCM contra a cabeça do rádio, provocando lesões 
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por esmagamento ao longo da incisura radial da porção medial do PCM. Estas forças 

podem, em teoria, resultar de deficientes conformações ósseas ou ligamentosas. O que 

pode levar a angulações rádio-ulnares superficiais relativamente ao eixo longo do membro, 

ou desfasamento entre o contorno da incisura radial da porção medial do PCM e a cabeça 

do rádio. Por outro lado, essas forças podem resultar de um desequilíbrio dinâmico entre 

tensão muscular produzida durante a supinação e pronação do antebraço relativamente ao 

úmero. A falta de sincronização do desenvolvimento dos componentes ósseos e 

musculotendinosos do mecanismo flexor do cotovelo, pode resultar em transmissão de 

forças suprafisiológicas do músculo bíceps braquial para a porção medial do PCM. Este 

grupo de músculos tem a sua inserção na tuberosidade da ulna, imediatamente distal à 

porção abaxial da porção medial do PCM, através de uma grande junção em forma de 

leque, e de uma pequena união ao rádio proximal (Fitzpatrick & Yeadon, 2009). Devido à 

sua posição medial excêntrica à articulação, acredita-se que uma porção substancial das 

forças flexoras se convertam em supinação, criando-se planos de deslizamento ao longo da 

incisura radial da porção medial do PCM. Esta teoria serviu de base para os autores 

proporem a tenotomia do tendão do músculo bíceps braquial (TTMBB) como componente do 

tratamento de cães com DCM (Fitzpatrick et al., 2009d).   

 

 

 

 

 

Figura 2 - Representação esquemática de diferentes 

formas de INC do cotovelo: A) Articulação 

congruente com espaço articular paralelo, 1. úmero, 

2. ulna, 3. rádio, 4. incisura troclear. B) Articulação 

incongruente com incisura troclear de forma elíptica. 

C) Articulação incongruente com rádio curto. D) 

Articulação incongruente com ulna curta. Adaptado 

de Samoy et al. (2006). 

 

Incongruência como etiopatogenia de NUPA 

A INC rádio-ulnar, ou ulna curta, e má articulação da incisura troclear da ulna com a 

tróclea do úmero foram também sugeridas como causa subjacente de NUPA (Breit et al., 

2010; Burton & Owen, 2008a). Lesões na epífise ulnar distal são a causa mais frequente de 

crescimento assíncrono do rádio e da ulna. Nestes casos, a ulna torna-se mais curta que o 

rádio e, deste modo, a distância entre o PA e cabeça do rádio diminui em comparação com 

articulações normais. Se cabeça do rádio estiver proximal ao PCM, o côndilo umeral 
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desloca-se proximalmente, produzindo cargas excessivas no PA em desenvolvimento. Esta 

microlesão repetida no tempo vai danificar os centros de ossificação, conduzindo à falha de 

fusão do PA, em cães jovens, e PA não unidos, em animais que realizaram uma ostectomia 

ulnar proximal (OUP) (Sjostrom et al., 1995). A distância, entre a extremidade cranial do 

rádio e a extremidade proximal do olecrâneo, mostrou-se significantemente menor em 

cotovelos em que o PA não estava unido, relativamente a cotovelos normais. Esta diferença 

pode ser justificada por um encurtamento do olecrâneo ou alongamento do rádio. A elevada 

incidência de NUPA em raças condrodistróficas, com encerramento prematuro da epífise 

distal da ulna e INC total rádio-ulnar, sustentam esta teoria (Breit et al., 2010; Burton & 

Owen, 2008a). 

A segunda teoria de INC da articulação do cotovelo como causa de NUPA deve-se à 

diminuição da distância vertical entre o PA e a incisura radial da tróclea. Esta diminuição 

conduzirá a uma pobre articulação entre a ulna e côndilo umeral. Descobriu-se que, 

disparidade entre a incisura troclear e o côndilo umeral aumenta as forças exercidas sobre o 

PA, impedindo assim a união óssea (Sjostrom et al., 1995). 

 

1.2.1.2. Anamnese e diagnóstico 

A INC do cotovelo está normalmente associada a outro componente da DC, não 

tendo sinais patognomónicos. O ângulo de movimento está normalmente afetado em 

diferentes graus em cães com INC rádio-ulnar longitudinal. Contudo, uma INC moderada 

pode ser assintomática ou produzir uma claudicação intermitente sem diminuição do ângulo 

de movimento (Griffon, 2012). 

O diagnóstico de INC do cotovelo pode ser desafiante (Breit et al., 2010). Estudos 

radiográficos in vitro têm sido realizados para esclarecimento do papel concreto da INC, da 

sua avaliação clínica e interpretação. Estes têm demonstrado pouca sensibilidade e 

especificidade na deteção de INC rádio-umeral, sendo necessário um degrau maior que 4 

mm para ser detetada a INC (Mason et al., 2002). Estudos anteriores aconselham projeções 

radiográficas laterais com membro em flexão a 90º com articulação centrada (Murphy et al., 

1998), e mediolaterais. Posteriormente outros autores relataram que, o diagnóstico fiável de 

INC rádio-ulnar não pode ser obtido baseado em radiografias, sendo necessárias imagens 

de diagnóstico avançadas (Mason et al., 2002). Contudo, um espaço articular grande 

associado a um ligeiro valgus carpal é fortemente sugestivo de encurtamento da ulna 

(Burton & Owen, 2008a; Burton & Owen, 2008b). 

O valor diagnóstico da artroscopia para o diganóstico de INC rádio-ulnar não foi 

avaliado em casos clínicos. Contudo, estudos in vitro fornecem resultados encorajadores 

(Wagner et al., 2007; Werner et al., 2009). O uso de uma sonda graduada em ângulo reto, 
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durante a avaliação artroscópica da articulação, facilita a avaliação da INC rádio-ulnar. A 

pronação permite elevar o ápice do PCM, enquanto a supinação tem um efeito oposto 

(Wagner et al., 2007).  

Uma elevada precisão na reconstrução de imagens, obtidas por TAC, para a 

medição dos espaços articulares em cotovelos foi relatada por Gemmill et al., em 2006 

(Gemmill & Clements, 2007). Uma boa visualização das superfícies articulares do cotovelo é 

conseguida realizando imagens em planos sagital e dorsal com scans transversais (Reichle 

et al., 2000; De Rycke et al., 2002; Holsworth et al., 2005). Contudo, o melhor plano de 

reconstrução é o plano oblíquo centrado no PCM, uma vez que permite uma medição mais 

precisa da congruência rádio-ulnar (Holsworth et al., 2005; Kramer et al., 2006).  

Apesar de não existirem estudos sobre a utilização de ressonância magnética (RM) 

para o diagnóstico de INC do cotovelo, teoricamente esta técnica será adequada. Apesar 

disso, a TAC é mais rápida, económica e permite uma maior resolução dos tecidos ósseos 

(Gemmill & Clements, 2007). Böttcher et al. apresentaram uma nova ferramenta para o 

diagnóstico de INC rádio-ulnar: modelos em três dimensões das superfícies articulares. 

Segundo os autores, estes modelos permitem uma estimação pré-operatória mais precisa 

do tipo e grau de INC presente (Böttcher et al., 2009). 

 

1.2.1.3. Tratamento  

Uma grande variedade de ostectomias foram descritas como tratamento de INC do 

cotovelo, técnicas que tem obtido bons resultados clínicos. Três estudos (Bardet & Bureau, 

1996; Ness, 1998; Thompson & Robbins, 1995) descreveram a OUP. Esta permite um 

ligeiro encurtamento e rotação da ulna proximal, aliviando deste modo a carga anormal 

sobre o PCM (Gemmill & Clements, 2007). O processo de tomada de decisão quando se 

pondera a necessidade de uma OUP é dificultado pela: presença de INC fisiológica ligeira 

em algumas articulações de cotovelo normais; falta de evidências documentandas dos 

resultados da OUP em articulações de cotovelo displásicas com INC ligeira; e pelo 

desconhecimento da configuração ótima da ostectomia. Um degrau de 2 mm entre a porção 

mais proximal da incisura radial e a cabeça do rádio foi descrito como fisiológico em 

cotovelos normais (Wind & Packard, 1986; Kramer et al., 2006). Deste modo, uma INC 

rádio-ulnar maior que 2 mm é assim uma indicação razoável para a OUP (Griffon, 2012). O 

procedimento pode também ser considerado, tendo como o intuito de minimizar o conflito 

úmero-ulnar. Nomeadamente em articulações de cotovelo com formas ligeiras de INC e 

lesões de cartilagem na superfície oposta ao PCM e tróclea umeral (Fitzpatrick & Yeadon, 

2009; Fitzpatrick et al., 2009c). A OUP consiste na realização de duas osteotomias paralelas 

entre si, separadas por uma distância aproximada ao tamanho do degrau rádio-ulnar. O 
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objetivo do procedimento é permitir que as forças de suporte de peso se realinhem nas 

superfícies articulares, puxando a ulna distalmente. As osteotomias oblíquas são 

recomendadas na medida em que, reduzem mobilidade pós-operatória do segmento 

proximal e limitam a quantidade de calo formado. A OUP oblíqua é direcionada de 

caudoproximal para craniodistalmente (40º com eixo longitudinal) e de proximolateral para 

distomedialmente (50º com eixo longitudinal) (Fitzpatrick & Yeadon, 2009; Fitzpatrick et al., 

2009b). A ostectomia é realizada proximalmente ao ligamento interósseo de forma a 

restaurar os padrões de contacto rádio-ulnar e permite a migração da ulna (Preston et al., 

2000). Preston et al. (2001) utilizaram um modelo experimental no qual mantiveram o 

alinhamento da ulna ostectomizada através da colocação de uma cavilha intramedular 

(Gemmill & Clements, 2007). Esta técnica assegura que com a migração distal, a ulna se 

mantém alinhada com o eixo longitudinal do osso. Contudo, devem ser tidas em conta 

complicações como a migração ou quebra da cavilha (Griffon, 2012). 

Slocum & Pfeil (2004) propuseram uma osteotomia proximal do rádio reparada com 

uma placa óssea neutra. Através desta osteotomia, a carga é transferida lateralmente e 

promove-se um ligeiro alongamento na porção medial do rádio e elevação da cabeça do 

rádio. O intuito desta técnica é a redução do grau de INC rádio-ulnar em cães com o rádio 

curto (Gemmill & Clements, 2007). Devido à sua natureza invasiva e à quantidade reduzida 

de literatura desta técnica como tratamento da INC do cotovelo, esta não é recomendada 

até que mais estudos sejam realizados (Griffon, 2012). 

É de salientar que a correção de uma INC por ostectomia num determinado nível 

pode induzir uma INC noutro local, podendo levar a problemas adicionais. Sendo assim, a 

ostectomia não se justifica quando estamos perante um diagnóstico de apenas INC do 

cotovelo. Nesses casos, um tratamento alternativo tal como a coronoidectomia subtotal pode 

ser apropriado (Griffon, 2009). Através desta consegue-se aliviar a carga anormal úmero-

ulnar sobre a porção medial da articulação do cotovelo sem induzir INC adicional. Segundo 

Fitzpatrick & O´Riordan (2004), os resultados clínicos preliminares de cães tratados com 

coronoidectomia subtotal são favoráveis. Contudo, não foram publicados estudos objetivos 

com resultados a longo prazo (Gemmill & Clements, 2007). 

A TTMBB foi recentemente proposta como tratamento de INC rotacional do cotovelo. 

Acredita-se que este tipo de INC resulte numa transmissão de forças suprafisiológicas do 

músculo bíceps braquial para o PCM (Fitzpatrick & Yeadon, 2009). A TTMBB envolve a 

tenotomia do complexo bíceps braquial imediatamente caudal à porção abaxial do PCM 

(Fitzpatrick, 2009a). Este procedimento pode ser considerado como adjuvante à excisão do 

fragmento em cães com INC rádio-ulnar aparente e doença da cartilagem ligeira (Griffon, 
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2009). Esta abordagem conservativa é suportada pela fraca evidência de INC rotacional 

dinâmica na patogénese da DPCM e pela sua eficácia (Fitzpatrick, 2009a).  

1.2.2. NÃO UNIÃO DO PROCESSO ANCÓNEO 

Se a placa de crescimento associada com o centro de ossificação do PA permanecer 

radiograficamente visível após as 22 a 24 semanas de idade, considera-se a não união 

(Cook & Cook, 2009a). A NUPA é ocasionalmente associada com lesões no compartimento 

medial da articulação do cotovelo. Contudo, esta condição afeta inicialmente o 

compartimento caudal da articulação do cotovelo (Fiztpatrick & Yeadon, 2009). 

 

1.2.2.1. Etiopatogenia e fisiopatologia  

A Etiopatogenia por detrás da falta de fusão do PA permanece incerta, tendo sido 

descritos as seguintes causas potenciais: fatores nutricionais, nomeadamente o excesso de 

cálcio; distúrbios genéticos e hormonais; elevada taxa de crescimento; e lesão da epífise 

ulnar distal (Trostel et al., 2003). A NUPA também foi descrita como uma manifestação de 

OCD, um distúrbio na ossificação endocondral do cotovelo, que conduz a uma lise epifisiária 

e falha na união do processo (Sjostrom, 1998). A microcirculação durante a ossificação pode 

ser interrompida, levando consequentemente a uma separação na cartilagem enfraquecida, 

que desta maneira impede a união do PA (Olsson, 1993). 

A literatura mais recente descreve a INC da articulação do cotovelo (INC rádio-ulnar 

ou síndrome da ulna curta e INC geométrica da incisura troclear) como a causa mais 

provável de NUPA (Griffon, 2012). Na presença destas apresentações articulares 

incongruentes produz-se uma pressão anormal sobre o PA e também sobre o PCM. A 

coexistência de FPC num cotovelo com NUPA, explicada pela hipótese de deformação da 

incisura semilunar presente na INC geométrica, foi estimada em 16% em cães de diferentes 

raças (Meyer-Lindenberg et al., 2004) e em cerca de 23% em cães de raça Pastor Alemão 

(Meyer-Lindenberg et al., 2006). Em raças condrodistróficas, como os Basset Hounds, o 

encerramento prematuro das placas de crescimento distais da ulna podem induzir a lesão 

pelo mesmo mecanismo (Burton & Owen, 2008a), ou resultar de uma fratura patológica do 

PA secundária a distração cubital (Harasen, 2009). 

 

1.2.2.2. Anamnese e epidemiologia 

A NUPA é a manifestação de DC mais frequentemente diagnosticada na raça Pastor 

Alemão, numa incidência entre 18% a 30% (Cross & Chambers, 1997). Outras raças 

gigantes (Cão Montanhês de Berna, Golden Retriever, Labrador Retriever, Mastiff, Terra 

Nova, Rottweiler e São Bernardo), raças condrodistróficas (Basset Hound) (LaFond et al., 
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2002) e ainda raças como Dogue Alemão, Buldog Francês, Teckel e Weimaraners também 

podem estar afetadas (Sjostrom, 1998). A NUPA tem uma apresentação bilateral em 20 a 

35% dos animais afetados, sendo os machos duas vezes mais afetados que as fêmeas 

(Hayes et al., 1979; Sjostrom, 1998). 

 

1.2.2.3. Heritabilidade  

Em Pastor Alemão foi identificada uma predisposição genética para a ocorrência de 

NUPA. Alguns estudos permitiram também identificar 3 genes dominantes como 

responsáveis por esta DC (Corley et al., 1968). 

 

1.2.2.4. Sinais clínicos  

Cães com NUPA apresentam uma claudicação unilateral ou bilateral gradual, com 

início entre os 5 e os 12 meses de idade, que geralmente é crónica e piora após o exercício 

físico. Contudo, quando a doença é bilateral, esta pode não ser inicialmente identificada 

(Griffon, 2012). Em cerca de 40% dos casos a condição é bilateral e em igual incidência em 

ambos os cotovelos (Comerford, 2007). 

No exame ortopédico podemos ainda identificar os seguintes sinais: efusão articular; 

dor na extensão do cotovelo (Burton & Owen, 2008a); atrofia muscular generalizada do 

membro afetado; fibrose ou osteofitose; e crepitação da articulação do cotovelo (Schulz & 

Krotscheck, 2003). A efusão da articulação do cotovelo tende a ser mais abundante do que 

na doença do compartimento medial, podendo ser detetada por palpação dessa região 

durante a extensão da articulação (Griffon, 2012). No exame em movimento, o animal pode 

apresentar adução do membro e rotação externa do carpo (Schulz & Krotscheck, 2003). 

Estes animais podem ainda apresentar dor e redução da amplitude de movimento do 

cotovelo (Comerford, 2007). Alguns animais com NUPA apresentam poucos ou nenhum 

sinal clínico, chegando-se muitas vezes a um diagnóstico acidentalmente (Schulz & 

Krotscheck, 2003). 

 

1.2.2.5. Diagnóstico 

O diagnóstico de NUPA é facilmente conseguido através de um exame físico 

completo e exame radiográfico do cotovelo (Griffon, 2012). O diagnóstico radiográfico deve 

ser realizado em animais com mais de 22 a 24 semanas de idade, uma vez que a fusão do 

PA completa-se aos 5 meses de idade em cotovelos normais (Breit et al., 2004). A avaliação 

radiográfica da NUPA deve incluir as projeções mediolateral, craniocaudal e lateral com o 

membro em flexão (Griffon, 2012). A projeção mediolateral com o membro em flexão tem 



Displasia do cotovelo em cães 2012 
 

17 
 

normalmente maior valor no diagnóstico de NUPA (Burton & Owen, 2008a; Cook & Cook, 

2009a). Esta projeção impede a sobreposição dos epicôndilos umerais sobre o PA e epífise 

distal do úmero, permitindo uma clara visualização do PA. A presença de uma área 

marginal, irregular e rádio-transparente entre o PA e a ulna proximal permite o diagnóstico 

radiográfico de NUPA (Cook & Cook, 2009a). Podem ainda ser identificados as seguintes 

alterações radiográficas: distensão articular, atrofia muscular, esclerose subcondral irregular 

e osteófitose periarticular. Normalmente, a osteofitose é mais marcada na ulna que no rádio 

ou úmero. A NUPA, em comparação com as outras condições de DC, conduz à formação de 

maior número de osteófitos, e a severidade das alterações estão correlacionadas com a 

idade do cão (Griffon, 2012). É recomendada ainda, a realização de exames imagiológicos 

avançados ou artroscopia para avaliação da presença de lesões simultâneas no 

compartimento medial da articulação do cotovelo com NUPA (Burton & Owen, 2008b). 

 

1.2.2.6. Tratamento 

1.2.2.6.1. Tratamento conservativo 

A claudicação, decorrente de uma NUPA, pode melhorar com uma combinação de 

repouso em jaula e terapia médica com anti-inflamatórios não esteroides (AINE) durante um 

período de 4 a 6 semanas (Burton & Owen, 2008b; Comerford, 2007). A falha de resposta 

ao tratamento conservativo ou claudicação persistente inaceitável são geralmente situações 

indicativas para tratamento cirúgico (Burton & Owen, 2008b). 

 

1.2.2.6.2. Tratamento cirúrgico 

O tratamento cirúrgico deve ser considerado quando com o tratamento conservativo 

não se obteve melhorias ou em casos mais graves de DC (Comerford, 2007). O tratamento 

cirúrgico de NUPA tem vindo a sofrer grande evolução nos últimos 15 anos. O cirurgião tem 

como hipóteses de tratamento cirúrgico: a excisão do PA, a fixação com parafuso lag e a 

osteotomia ulnar proximal dinâmica (OUPD). Estas opções cirúrgicas podem ser utilizadas 

em diferentes combinações dependendo do caso em questão (Harasen, 2009). 

 

Artrotomia do cotovelo e excisão cirúrgica do processo ancóneo 

A excisão cirúrgica do PA é realizada através de uma abordagem caudolateral da 

articulação do cotovelo, realizando uma incisão medial ao músculo ancóneo. O fragmento é 

agarrado com pinças ósseas, ou pinças de campo, e os tecidos moles circundantes são 

excisionados (Griffon, 2012). A remoção do PA é um procedimento cirúrgico muito simples, 

mas apenas 50% a 60% dos casos são acompanhados corretamente após a cirurgia 
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(Grøndalen & Rorvik 1980; Guthrie, 1989). A remoção do PA não unido, apesar de eficaz em 

determinados casos, é inquestionável que torna a articulação mais instável, levando à 

progressão da DAD e a claudicação em mais de metade dos casos (Sjostrom et al., 1995; 

Cross & Chambers, 1997; Piermattei et al., 2006; Meyer-Lindenberg et al., 2001). No 

passado, acreditava-se que a remoção do PA não unido obtinha melhores resultados quanto 

mais cedo esta se realizasse (Piermattei et al., 2006). Contudo, com o aparecimento de 

outros procedimentos cirúrgicos efetivos, a excisão do PA não unido apenas está indicada 

para animais mais velhos, nos quais as alterações degenerativas são muito marcadas. 

Estas podem ainda beneficiar da associação desta a uma OUP (Vezzoni, 2002). 

 

Fixação cirúrgica do processo ancóneo 

A fixação cirúrgica do PA foi proposta como um tratamento alternativo em cães com 

NUPA, com menos de 24 semanas e com uma incisura ulnar troclear normal (Trostel et al., 

2003). A estabilização do PA utilizando parafusos lag de fixação é uma alternativa à excisão 

cirúrgica do processo (Fox & Walker, 1993). Esta permite aliviar a dor, eliminar o movimento 

do PA, manter a função biomecânica normal e prevenir o desenvolvimento secundário de 

OA (Roy et al., 1994). Foram descritas duas formas de fixação do PA: a primeira consiste na 

colocação de um parafuso lag em direção caudocranial através da ulna para fixar o 

fragmento; enquanto a segunda utiliza um implante de encaixe que é fixo ao PA em direção 

caudal de encontro à ulna. A fixação proporciona compressão que estimula a fusão do 

fragmento (Burton & Owen, 2008b). O posicionamento exato é importante, uma vez que o 

desvio da posição normal pode induzir o contacto entre o PA e a fossa olecraneana, 

aumentando assim o risco de quebra do implante (Sjostrom, 1998; Trostel et al., 2003). Num 

estudo, a fusão entre o PA e a ulna proximal ocorreu entre os 2 a 6 meses após a fixação 

cirúrgica, em 6 dos 10 cães avaliados retrospetivamente (Fox et al., 1996). 

Existem poucos estudos de revisão desta técnica e poucos que referem o número de 

cães tratados. Contudo a taxa de fusão aparenta ser de 60% (Burton & Owen, 2008b). A 

estabilização do PA não unido através apenas de fixação com um parafuso lag 

frequentemente resulta em fracasso devido à quebra do implante (Roy et al., 1994; 

Krotscheck et al., 2000; Piermattei et al., 2006). Isto acontece, muito provavelmente, por se 

manter uma pressão anormal sobre o PA (Harasen, 2009). Daí ser recomendado a 

realização da fixação com parafuso lag em conjunto com uma OUPD (Krotscheck et al., 

2000). 

 

Ostectomia da ulna 
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Sjostrom et al. (1995) descreveram a OUPD, tendo como objetivo reduzir a INC do 

cotovelo, o primeiro fator genético relatado. Esta técnica reduz a pressão sobre o PA, 

porque permite que este se mova proximalmente após a ostectomia (Harasen, 2009). Ao 

remover as forças distracionais transmitidas pelo côndilo umeral sobre o PA permite-se a 

fusão do fragmento, bem como, a melhoria de qualquer INC do côndilo umeral com a 

incisura troclear da ulna (Burton & Owen, 2008b). 

Ness (1998) e Meyer-Lindenberg (1999) descreveram ostectomias proximal e distal, 

com o objetivo de melhorar a INC verificada no cotovelo. A lógica para a realização da OUP 

passa pela redução do efeito limitador do ligamento interósseo na translação proximal do 

fragmento da ulna. Contudo, a ostectomia distal da ulna (distal ao ligamento interósseo) tem 

tido resultados satisfatórios e tende a ser associada a menor morbilidade (Burton & Owen, 

2008b). A evolução da técnica conduziu à recomendação de uma ostectomia imediatamente 

distal ao ligamento anular, que une a ulna à cabeça do rádio, mas relativamente proximal ao 

ligamento interósseo entre os dois ossos. O corte deve ser oblíquo, iniciando-se no córtex 

caudal da ulna e estendendo-se distalmente com um ângulo de 45º a 60º com o córtex 

cranial da ulna. Esta orientação faz com que a ponta proximal do fragmento obtido seja 

direcionada contra a linha de osteotomia distal, quando tendão do músculo tríceps puxa o 

olecrâneo, o que permite a estabilização da osteotomia e facilita a união. Adicionalmente, 

esta estabilidade minimiza a inclinação cranial da ulna proximal por ação do tendão do 

músculo tríceps. 

Foi descrita a colocação de uma cavilha intramedular na ulna ostectomizada, mas 

existe consenso de que esta não é necessária (Meyer-Lindenberg et al., 2001; Vezzoni, 

2002). Em alguns cães, a osteotomia por si só provoca dor e claudicação, enquanto não 

houver formação de calo ósseo. Por vezes um atraso na união ou não-união pode implicar 

nova cirurgia, especialmente raças pequenas (Harasen, 2009). A fusão subsequente do PA 

após a ostectomia da ulna ocorre em 20 a 95% dos casos. Contudo, a fusão óssea não 

aparenta ser essencial para obtenção de bons resultados em todos os casos (Burton & 

Owen, 2008b). 

 

Ostectomia da ulna e fixação com parafuso de compressão 

A realização de uma ostectomia oblíqua proximal da ulna, em conjunto com uma 

fixação do PA com um parafuso lag, tem como intuito reduzir as forças excessivas da ulna 

proximal sobre a incisura troclear e PA. Esta redução de forças excessivas proporciona a  

fixação rígida interna e consequente fusão do PA. As taxas de sucesso desta conjugação de 

técnicas são frequentemente elevadas, com mais de 95% dos casos demonstrando 

resultados funcionais excelentes (Meyer-Lindenberg, 1999). A estabilização da OUP com 
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um pin intramedular não parece afetar os resultados clínicos ou taxa de cicatrização óssea 

da ulna (Burton & Owen, 2008b). 

 

SELEÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA 

As comparações entre as diferentes técnicas são difíceis de realizar porque os estudos 

divergem em design, envolvem um número reduzido de casos e falham na avaliação 

objetiva dos resultados no pós-operatório (Burton & Owen, 2008b). A decisão de realizar 

apenas uma OUP, ou a combinação desta com a fixação com parafuso lag, está relacionada 

com a idade do animal. Quanto mais cedo se realizar a ostectomia, mais provável será a 

ocorrência de fusão radiográfica do PA, mesmo em casos em que a fixação com parafuso 

lag não é realizada (Harasen, 2009). Contudo uma OUPD combinada com uma fixação 

interna do fragmento do PA parece permitir um melhor retorno da função do membro e 

progressões de OA, observadas radiograficamente, mais tardias, comparativamente com as 

outras técnicas (Burton & Owen, 2008b). 

 

1.2.2.7. Prognóstico 

Os resultados limitados e contraditórios de tratamento do NUPA dificultam a 

recomendação de um tratamento específico. Por isso, a opção do tratamento deve ser 

baseada na experiência do cirurgião e preferência do cliente. O prognóstico das diferentes 

técnicas necessita de mais estudos (Schulz & Krotscheck, 2003). 
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1.2.3. FRAGMENTAÇÃO DO PROCESSO CORONOIDE MEDIAL 

A FPCM é a condição mais frequentemente diagnosticada em cães em crescimento 

de raças média a grande (Grøndalen & Grøndalen, 1981; LaFond et al., 2002; Lavrijsen et 

al., 2012). O PCM forma uma extensão mediodistal da incisura troclear e permite um 

aumento da área de contacto do úmero (Fox et al., 1983; Preston et al., 2000). A FPCM está 

normalmente associada com outras lesões de estruturas intra-articulares, especialmente 

INC e OCD (Lavrijsen et al., 2012). 

  

1.2.3.1. Patologia 

Análises de PCM de animais afetados revelaram microfissuras ósseas, que podem 

ser consequência de aumentos de carga (Danielson et al., 2006). As microfissuras 

subcondrais podem evoluir para fissuras na cartilagem e consequentemente fragmentação. 

Esta progressão da doença varia de cão para cão e entre as diferentes regiões do PCM. 

Esta variação pode refletir, deste modo, o padrão biomecânico variável de sobrecarga 

descrito anteriormente (Fitzpatrick & Yeadon, 2009). É importante referir que a formação de 

microfissuras expande-se além da área superficial ou macroscópica da doença (Danielson 

et al., 2006). O padrão de alterações patológicas visível está dependente: do balanço entre 

a taxa de formação de microfissuras e a cicatrização por enchimento fibroso; e da 

intensidade focal das forças suprafisiológicas. A intensidade destas forças podem, em 

teoria, irradiar para o exterior desde o foco central, de forma semelhante às linhas de fissura 

criadas pelo movimento das placas tectónicas. Desta maneira, o deslizamento de placas 

pode ocorrer na ponta ou na incisura radial do PCM, dependendo da força de carga 

predominante (Fitzpatrick & Yeadon, 2009). 

A fragmentação representa um estádio final da DPCM, no qual o PCM não pode ser 

recuperado de forma a manter-se funcional, não doloroso e como uma superfície articular 

capaz de suportar carga. A idade pode ser um fator importante, uma vez que sobrecargas 

repetitivas das zonas de fissura ou a fissura traumática podem conduzir a fragmentação – as 

denominadas lesões jump-down. No estudo de Danielson et al. (2006), os processos 

coronoides mediais de todos os grupos de idade apresentaram microfissuras difusas. Esta 

descoberta sustenta a hipótese de ocorrência de que uma fragmentação súbita, mesmo em 

cães adultos, está precedida de formação de microfissuras (Fitzpatrick & Yeadon, 2009). 

Alguns cães afetados com claudicação e dor evidente à manipulação do cotovelo, 

não apresentam fissuras ou fragmentação, mas a cartilagem e osso subcondral do PCM 

apresentam alterações de morfologia (Danielson et al., 2006; Fitzpatrick et al., 2009a). 

Acredita-se que o PCM nestes cães está afetado por um ciclo progressivamente lento de 
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microfraturas e fissuramento de cartilagem. Os defeitos criados cicatrizam por enchimento 

fibroso das fendas de cartilagem e fraturam novamente. (Fitzpatrick & O’Riordan, 2004). A 

claudicação e dor podem ser inicialmente solucionadas. Contudo, é frequente a sua 

recorrência tardia quando ocorre nova fratura ou eburnação mecânica da fibrocartilagem, 

em concomitância com alterações progressivas de densidade canalicular do osso 

subcondral (Danielson et al., 2006). 

Por outro lado, noutros cães, um fragmento osteocondral com cartilagem foi 

identificado, tipicamente com bastante cartilagem hialina hipertrófica. Nestes, o 

remanescente do PCM e superfície articular do côndilo umeral medial apresentaram total 

eburnação da cartilagem. Neste cenário, a fragmentação seria supostamente um 

componente precoce da doença, a qual ocorre no local sujeito a cargas crescentes. Uma 

vez o fragmento separado, a sua mobilidade pode protegê-lo de mais sobrecargas e 

abrasão de cartilagem. Contudo, a perda de vascularização subcondral no remanescente do 

PCM contribui para erosão parcial da cartilagem, necrose das camadas mais profundas de 

cartilagem e/ou ausência de corpos osteocondrais, podendo explicar alguns relatos de 

kissing lesions (Fitzpatrick & Yeadon, 2009). É importante salientar, que as kissing lessions 

podem ocorrer mesmo na ausência de fragmentação óssea (Van Ryssen & Van Bree, 

1997). 

A maioria dos cotovelos afetados tem apenas um fragmento, apesar de haver casos 

em que existem múltiplos fragmentos. A maioria dos fragmentos estão aderidos ao 

ligamento anular. O tamanho destes varia entre 1 x 1 x 2 mm e 6 x 6 x 12 mm (Grøndalen & 

Grøndalen, 1981) e o PCM afetado pode apresentar-se achatado, arredondado e com 

proliferação, ou, ocasionalmente, fragmentado (Griffon, 2012). Enquanto a fragmentação 

tende a ocorrer perto do ápice do PCM, as fissuras normalmente desenvolvem-se ao longo 

e paralelas à incisura radial (Fitzpactrick & Yeadon, 2009; Griffon et al., 2009). 

 

1.2.3.2. Etiopatogenia e fisiopatologia 

A FPCM foi originalmente descrita como uma não união do processo coronoide 

(Olsson 1974; Tirgari 1974; Tirgari 1980), implicando que o PCM fosse originado de uma 

placa de crescimento independente. A terminologia FPCM foi adotada após a demonstração 

de Guthrie et al. (1992b) de que o PCM não se originava de um centro de ossificação 

independente (Gemmill & Clements, 2007). Outros autores defenderam a teoria de que a 

FPCM era uma forma de OCD (Bennet et al., 1981; Olsson, 1983). A ossificação do PCM 

ocorre entre as 12 e as 22 semanas (Hare, 1961) e pode estar suscetível a OCD durante 

este período. Apesar de alguns autores terem relatado análises histologicas características 

de OCD (Grondale & Grondale, 1981; Wolschrijn et al., 2005), outros estudos não 



Displasia do cotovelo em cães 2012 
 

23 
 

suportaram esta teoria e foram mais sugestivos da ocorrência de uma fratura osteocondral 

do PCM (Gemmill & Clements, 2007). Guthrie et al. (1992a) avaliaram fragmentos 

osteocondrais de 24 cães com FPC, não se tendo observado nenhuma evidência 

microscópica de OCD. A imagem histológica mais consistente foi a ocorrência de um tecido 

fibroso não unido. Após o tratamento de casos clínicos de FPC por coronoidectomia 

subtotal, Fitzpatrick & O´Riordan (2004) não encontraram nenhuma evidência histológica de 

OCD, concluindo que a aparência histológica de FPC é mais consistente com uma fratura 

osteocondral não cicatrizada (Gemmill & Clements, 2007). 

Os mecanismos patofisiológicos que resultam no desenvolvimento de FPCM não 

estão bem compreendidos (Bardet, 2010; Goldhammer, 2010), tendo sido relatados fatores 

tais como: a INC da articulação rádio-ulnar (Wind, 1986; Wind & Packard, 1986; Samoy et 

al., 2006; Gemmill & Clements, 2007), lesões traumáticas (Guthrie et al., 1992a), fatores 

genéticos, taxa de crescimento, alterações nutricionais, isquémia (Ekman & Carlson, 1998) e 

OC (Grøndalen & Grøndalen, 1981; Wolschrijn et al., 2005). 

Existem várias hipóteses de patogénese da FPC. A maioria destas hipóteses 

implicam a alterações na ossificação endocondral ou forças mecânicas repetidas no tempo 

sobre o PCM (Temwichitr et al., 2010). 

 

Forças sobre o processo coronoide medial 

As possíveis etiologias de FPC são suportadas por alterações sobre a origem da 

atuação de forças sobre o PCM. Wolschrijn & Weijs (2004) concluíram que o primeiro 

alinhamento trabecular é perpendicular à superfície articular úmero-ulnar em cães com 24 

semanas de idade. Este alinhamento corresponde à direção das forças produzidas pela 

articulação úmero-ulnar durante o suporte do peso. O alinhamento craniocaudal secundário, 

correspondente ao stress do ligamento anular, foi identificado às 13 semanas de idade. Em 

2005, Wolschrijn & Weijs avaliaram histologicamente a superfície articular umeral do PCM. 

Estes demonstraram que a superfície articular sofreu uma remodelação de osso trabecular 

rugoso para osso cortical liso mais rápida, comparativamente ao osso no córtex dorsal da 

incisura radial. Isto pode refletir o stress a que estas áreas do PCM estão sujeitas durante o 

suporte de peso (Gemmill & Clements, 2007). Esta possível etiologia é comprovada através 

de observações frequentes, durante a remoção cirúrgica, de um fragmento do PCM preso 

ao ligamento anular. Contundo, a extensão do papel do ligamento anular, sozinho ou em 

combinação com outras origens ainda não foi esclarecida (Temwichitr et al., 2010). 

Em cotovelos com FPCM, é frequente o PCM e porção distal da incisura troclear da 

ulna encontram-se ligeiramente acima do nível da superfície da cabeça do rádio, criando um 

degrau. A altura do degrau é variável e pode ser difícil de avaliar corretamente (Comerford, 
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2007; Innes, 2007; Palmer, 2007). Em cães de raça grande, um degrau na articulação rádio-

ulnar pode ser observado às 24 semanas de idade por radiografia (Wind, 1986). Este pode 

resultar: de uma INC rádio-ulnar, que se traduz por um rádio mais curto que a ulna; de uma 

INC úmero-ulnar, em que existe uma diminuição relativa no diâmetro da incisura troclear, 

quando comparado com o côndilo do úmero; ou de uma combinação das duas. De qualquer 

forma, quando o degrau está presente, é provável que o suporte de cargas sobre o PCM 

seja excessivo e conduza à fragmentação do osso subcondral e, finalmente, a fissuras na 

cartilagem (Comerford, 2007; Innes, 2007; Palmer, 2007). 

 

Recentemente, o Jump down syndrome foi descrito como etiologia em cães de 

qualquer idade e tamanho com FPCM. A patogenia desta etiologia ainda não está 

totalmente compreendida, mas foi proposto que cargas anormais repetitivas tais como a 

aterragem de um salto e exercício de elevado impacto, podem levar a microlesões por 

stress no osso subcondral e eventualmente fratura (Bardet, 2010). Isto pode explicar um 

súbito início de sinais clínicos graves após um período prolongado de claudicação ligeira ou 

intermitente do membro torácico (Griffon, 2012). 

 

Distúrbios no desenvolvimento da ossificação endocondral 

Olsson (1977) e Tirgari (1974) sugeriram que a FPCM resulta de um distúrbio na 

ossificação endocondral do PCM. Estes propuseram então que, a OCD e FPCM são 

membros do mesmo grupo de desenvolvimento de doenças ósseas. O molde de cartilagem 

do PCM, de forma semelhante às placas de crescimento de cartilagem, sofre maturação por 

ossificação endocondral (Ekman & Carlson, 1998). Se a ossificação endocondral não 

ocorrer normalmente, pode ocorrer OC, nomeadamente OCD, e consequentemente FPC. 

Esta etiologia é suportada pela elevada incidência de OCD e FPC em simultâneo em cães 

(Mason et al., 1980; Studdert et al., 1991). A condromalacia, que é detetada ocasionalmente 

no local do PCM (Van Ryssen Van Bree, 1997), também permite comprovar que a FPCM 

acontece devido a um distúrbio na ossificação endocondral (Temwichitr et al., 2010). 

No entanto, Danielson et al. (2006) reportaram alterações histomorfométricas 

observadas em lesões de FPCM na matriz do osso subcondral trabecular. Contudo, estas 

alterações não estavam presentes na camada mais externa de cartilagem como o 

observado na OC. A avaliação microscópica do PCM, de animais com FPCM, revelou 

microlesões difusas por stress do osso subcondral trabecular, incluindo a perda de 

osteócitos e o aumento da porosidade da matriz óssea trabecular. Estas alterações 

resultam, possivelmente, de alterações das forças relatadas que conduzem à fissura de 

osso subcondral e cartilagem e, por último, à FPCM. Isto também foi sugerido por Guthrie et 
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al. (1992a), os quais realizaram investigações microscópicas de flaps de OCD e PCM de 49 

casos clínicos, concluindo que a FPCM e OCD são duas doenças diferentes (Temwichitr et 

al., 2010). De salientar ainda que estas alterações microscópicas são bastante mais graves 

na face lateral do PCM junto à incisura radial (local em que a fratura mais frequente ocorre). 

Contudo, as áreas adjacentes e distantes do local de fratura também se apresentam 

bastante danificadas comparativamente a processos coronoides normais. Deste modo, 

Danielson et al. concluíram que a doença está presente em toda a porção cranial do PCM, 

não sendo possível o tratamento eficaz de todas as áreas danificadas obtido apenas com a 

remoção do fragmento (Danielson et al., 2006). 

 

Esclerose do osso subcondral 

A esclerose do osso subcondral, observada radiograficamente como uma área densa 

de opacidade na incisura troclear, é um dos primeiros sinais de FPCM (Burton et al., 2007). 

A esclerose pode resultar de desequilíbrios (de origem desconhecida) nas taxas de 

aposição e reabsorção óssea ou devido a um aumento na taxa de ossificação endocondral 

durante o desenvolvimento da cartilagem e osso. Dequeker et al. (1995) sugeriram que o 

amolecimento e densificação do osso subcondral podem influenciar estas deformações em 

resposta ao impacto. A cartilagem torna-se assim mais vulnerável a lesões, à medida que 

mais forças são transmitidas para a cartilagem que o recobre. Estes autores concluíram que 

a OA primária é iniciada por uma rigidez do osso subcondral, mais do que pelas alterações 

primárias da cartilagem. Similarmente, a esclerose do osso subcondral na área do PCM 

pode conduzir a fissuras e fraturas da cartilagem articular nesta área, e por fim causar a 

FPCM (Temwichitr et al., 2010). 

 

1.2.3.3. Anamnese e epidemiologia 

A FPCM tem uma incidência de 6% em Labradores Retriever, 5% em Golden 

Retriever e 15% em Cães Montanhês de Berna (Lavrijsen et al., 2012). Contudo, esta pode 

afetar a maioria dos cães de raças grandes nomeadamente: Rottweiler, Terra Nova (Palmer, 

2007) e Chow-chow (Bardet, 2010). Ocasionalmente, a FPCM ocorre em cães de raça 

média, com peso corporal de 4 a 19 Kg, e condrodistróficas (Bardet, 2010; LaFond et al., 

2002). No estudo com  Labradores Retriever de Lavrijsen et al., observou-se que os machos 

estavam afetados por FPCM 1,7 vezes mais que as fêmeas. As diferenças no 

desenvolvimento, os níveis hormonais, o ganho de peso corporal e a velocidade de 

crescimento entre machos e fêmeas pode em parte explicar a diferente incidência entre 

sexos de FPCM em certas raças (Lavrijsen et al., 2012), descritas em diversos estudos 

(Guthrie & Pidduck, 1990; Beuing et al., 2000; Mäki et al., 2000; Malm et al., 2008). A 
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diferente frequência de alelos de risco relacionados com a DC entre os sexos também o 

explica (Lavrijsen et al., 2012). 

 

1.2.3.4. Heritabilidade 

Muitos grupos de investigadores consideraram uma causa genética para a FPCM 

(Guthrie & Pidduck, 1990; Grøndalen & Lingaas, 1991; Studdert et al., 1991; Ubbink et al., 

1998). Ubbink et al. (1998) reportaram uma prevalência de FPCM num grupo particular de 

Labradores Retrievers mais do que na população total, com animais afetados descendentes 

de um ancestral comum. Ubbink (2000) relatou que o risco genético de FPCM é de 18% em 

populações de Labradores, havendo maior risco (28 a 50%) em determinadas famílias. 

(Temwichitr et al., 2010). 

A heritabilidade da FPC ainda é incerta. Contudo, muitos padrões de heritabilidade 

foram descartados (Guthrie & Pidduck, 1990; Studdert et al., 1991). Guthrie & Pidduck 

(1990) concluíram que, enquanto a DC (OCD e FPC) têm uma heritabilidade poligénica, isso 

não é necessariamente verdade para casos de FPCM apenas. Mäki et al. (2004) 

desenvolveram um estudo de modelos genéticos válidos para explicar a DC em Rottweilers, 

mas não existe nenhum para a raça Labrador Retriever, nos quais outro modelo genético 

pode ser relevante (Temwichitr et al., 2010). 

Guthrie & Pidduck (1990), num grupo de cães guias das raças Labrador e Golden 

Retriever, obtiveram uma heritabilidade de 0,77 em machos e 0,45 em fêmeas. No entanto, 

Studdert et al. (1991) obteve uma heritabilidade inferior (0,27) de OCD associado a FPC 

num grupo de Labrador Retriever na Austrália. Uma vez que estas duas raças têm 

diferenças genéticas (Parker et. al, 2004), isto pode ser instrutivo, em termos de 

estabelecimento da contribuição de fatores hereditários de cada raça (Temwichitr et al., 

2010). As heritabilidade da FPCM nas raças onde a FPCM é mais prevalente foram 

sistematizadas no anexo I.  

 

1.2.3.5. Sinais clínicos 

Os cachorros podem apresentar claudicação dos membros anteriores, rigidez, 

intolerância ao exercício ou problemas locomotores não específicos antes dos 4 meses de 

idade (Palmer, 2007). A idade típica de aparecimento dos sinais clínicos é entre os 5 e 9 

meses, mas alguns animais são mais velhos (9 a 18 meses) e ocasionalmente adultos (4 a 6 

anos) (Comerford, 2007; Innes, 2007; Bardet, 2010). A gravidade da claudicação é variável, 

podendo ser benéfico observar o animal a descer escadas, pois irá exacerbar uma 

claudicação subtil (Palmer, 2007). 
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Esta condição tem normalmente uma apresentação bilateral, casos em que a 

claudicação pode ser subtil e a marcha estar afetada. Contudo, muitos cães jovens mantêm 

uma grande mobilidade e comportamento ativo mesmo com patologia grave do cotovelo 

(Fitzpactrik & Yeadon, 2009). Uma prevalência de 25% a 80% de bilateralidade desta 

condição, justifica a avaliação contralateral do cotovelo em cães com DC (Cook, 2001; 

Puccio et al., 2003).  

Os cães afetados podem tipicamente apresentar diminuição da amplitude de 

movimento e rotação externa dos membros anteriores. Pode ainda estar presente dor e 

crepitação à palpação das articulações do cotovelo em extensão, rotação externa e 

extensão completa com rotação interna. Algumas articulações afetadas podem também 

apresentar à palpação uma efusão entre o epicôndilo lateral e o olecrâneo, mas é mais uma 

exceção do que a regra (Comerford, 2007; Innes, 2007). O teste de pressão da região de 

inserção do músculo bíceps braquial sobre o PCM é também um indicador valioso de 

potencial doença (Fitzpactrik & Yeadon, 2009). 

Normalmente, durante a flexão do cotovelo, os cachorros posicionam o seu 

antebraço distal contra o ponto do seu ombro onde não sentem desconforto. Cachorros 

normais realizam a extensão, pronação e supinação do cotovelo sem desconforto. Quando a 

flexão do cotovelo é dolorosa, o cão resiste à flexão ou puxa a sua articulação do ombro 

dorsalmente para aliviar a flexão do cotovelo. Com a progressão da OA, a flexão do cotovelo 

torna-se fisicamente limitada pela presença de osteófitos e/ou fibrose periarticular. Os 

cotovelos devem ser testados especificamente em pronação e supinação, uma vez que 

cachorros com FPCM irão frequentemente apresentar algum desconforto (Palmer, 2007). 

Aproximadamente 30% dos cães apresentando sinais de dor do cotovelo, não irão 

apresentar uma fragmentação completa, mas poderão ter fissuras, erosão da cartilagem do 

PCM e, por vezes, fissuras parciais do osso subcondral. Contudo, isto destaca o facto de 

que na FPC não é necessário ocorrer dor ou claudicação (Innes, 2007). Testes simples 

como a goniometria e o perímetro da circunferência não são relatados na grande maioria 

dos estudos, apesar da sua relevância clínica, reprodutibilidade, grande disponibilidade e 

simplicidade técnica (Jaegger et al., 2002). 

 

1.2.3.6. Diagnóstico 

A deteção precoce de FPCM é importante, uma vez que permite a avaliação de 

todas as opções de tratamento pelo dono do animal e o tratamento de problemas 

subjacentes previamente ao desenvolvimento de OA. A deteção precoce de FPCM requer 

um quadro de diagnósticos diferenciais baseado numa boa anamnese, história clínica, 

exame físico cuidadoso e estudo radiográfico que permita examinar cuidadosamente da 
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articulação e obter sinais conclusivos (Palmer, 2007). Um estudo de Moores et al. (2008) 

sugere que a combinação da avaliação por TAC e artroscópica da articulação maximiza o 

diagnóstico da DPCM. Nos últimos tempos, a artroscopia e a artrotomia têm sido utilizadas 

como diagnóstico definitivo e tratamento cirúrgico da FPC (Burton & Owen, 2008a). 

 

1.2.3.6.1. Exame Radiográfico 

O exame radiográfico é o método tradicional de avaliação das articulações do 

cotovelo, o que não faz dele o melhor (Innes, 2007). O diagnóstico de FPCM é normalmente 

realizado por exclusão, quando existem evidências radiográficas de OA do cotovelo, mesmo 

na ausência de evidências radiográficas de NUPA, de OCD ou de INC. A identificação 

distinta do fragmento ósseo é raramente possível através de radiografias. A difícil exposição 

da complexa anatomia da articulação do cotovelo de cães e o largo espetro de patologias, 

envolvendo a cartilagem e o osso que podem ocorrer em simultâneo justificam-no (Cook & 

Cook, 2009a). O diagnóstico radiográfico de FPCM é mais fácil de realizar em casos de 

doença avançada, em articulações com alterações osteoartríticas, que surgem muito 

precocemente, e ausência de outras doenças comuns nesta idade (OCD, NUPA) 

(Comerford, 2007; Palmer, 2007). 

 

Quadro 1 - Classificação radiográfica para a DC em cães. Adaptado de recomendações atualizadas do IEWG por 

Hazewinkel & Tellhelm (2010). 

Classificação de displasia do cotovelo Sinais radiográficos 

0 Articulação do cotovelo normal 
Articulação normal 

Sem evidência de INC, esclerose ou artrose 

1 Artrose ligeira 

Presença de osteófitos < 2mm de altura 

Esclerose mínima na base do PCM 

Suspeita de esclerose na base do PCM 

Degrau < 2 mm entre o rádio e a ulna 

2 
Artrose moderada ou suspeita de 

lesão primária 

Presença de osteófitos entre 2 e 5 mm de altura 

Esclerose óbvia na base dos PCM 

Degrau de 2 a 5 mm entre o rádio e a ulna (suspeita de INC) 

Sinais indiretos de lesão primária (NUPA, FPCM, OCD) 

3 
Artrose grave ou lesão primária 

evidente 

Presença de osteófitos > 5mm de altura 

Degrau > 5mm entre o rádio e a ulna (INC óbvia) 

Presença óbvia de lesão primária (NUPA, FPCM, OCD) 

Uma classificação intermédia (BL) entre a classificação 0 e 1 é permitida em alguns países para cães 

com PA alterados por etiologia desconhecida. 
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A ossificação do PCM pode estar completa radiograficamente entre as 20 e 22 

semanas de idade, mas é pouco provável que seja identificada antes dos 6 meses (Breit et 

al., 2004). As projeções mediolateral, com membro em flexão a 90º e cotovelo centrado, e 

craniocaudal são as que permitem uma melhor visualização do PCM (Junior et al., 2009). 

Numa projeção mediolateral, o PCM define-se como uma área triangular, afiada e marginal 

de osso subcondral, com a silhueta sobreposta pela cabeça do rádio e superfície articular 

(Boulay, 1998; Hornof et al., 2000; Trostel, 2003; Cook & Cook, 2009a). Numa projeção 

craniocaudal, o PCM apresenta-se como um prolongamento triangular da face próximo-

medial da ulna. Quando existe DPCM, as alterações radiográficas incluem o achatamento, 

arredondamento, proliferação, fragmentação ou margens mal definidas deste, numa ou mais 

projeções radiográficas (Cook & Cook, 2009a). 

A esclerose na base do PCM é o sinal radiográfico mais correlacionado com as raças 

Labrador Retriever, Golden Retrievers e Cão Montanhês de Berna (Lavrijsen et al., 2012). 

Contudo, as alterações radiográficas, nas projeções mediolateral com membros em flexão e 

craniocaudal, associadas com a FPC podem ainda incluir: a osteofitose do PA proximal e do 

rádio proximal; e a esclerose subcondral da incisura troclear semilunar e PCM da ulna (Cook 

& Cook, 2009a). As localizações mais frequentes de osteófitos são o bordo dorsal do PA, 

crista epicondilar lateral, incisura olecrâneana, PCM, bordo craniomedial da cabeça do rádio 

e porção medial do côndilo do úmero, por ordem crescente (Comerford, 2007; Burton & 

Owen, 2008a). A presença de osteófitos é uma alteração secundária que ocorre semanas 

ou meses depois de haver FPCM. O grau de osteófitos pode ser classificados mas a relação 

entre o grau de osteófitos e FPC não está bem documentada (Innes, 2007). Na maioria dos 

estudos, a visualização do fragmento através do exame radiográfico não é relatada, e existe 

uma baixa a moderada correlação dos sinais radiográficos com a severidade da doença 

observada artroscopicamente (Fitzpatrick et al., 2009b; Punke et al., 2009). 

Ao longo dos anos, novas projeções radiográficas foram investigadas na tentativa de 

permitir a visualização do fragmento e assim aumentar a sensibilidade do diagnóstico 

radiográfico de FPCM. Estas incluem as projeções: craniomedial-craniolateral oblíqua 

(Cd75M-CrLO), craniolateral-craniomedial oblíqua (Cr15L-CdMO) e mediolateral com o 

cotovelo em extensão e a o antebraço em supinação a 15º (MEDLAP) (Temwichitr et al., 

2010). Mesmo com estas projeções existe falta de sensibilidade radiográfica para o 

diagnóstico de FPCM (Palmer, 2007; Innes, 2007; Punke et al., 2009). 

 

1.2.3.6.2. Tomografia axial computorizada 

Alguns estudos têm-se focado no uso da TAC para o diagnóstico de FPCM, apesar 

de a sua limitada disponibilidade (Comerford, 2007; Innes, 2007; Punke et al., 2009). Um 
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estudo por TAC pode ser obtido muito rapidamente, utilizando scanners helicoidais e 

realizando uma sedação do animal (Holsworth et al., 2005; Kramer et al., 2006). Um 

protocolo para TAC do cotovelo e avaliação da INC, apresentado no anexo II, foi proposto 

por Cook & Cook (2009a), Holsworth et al. (2005) e Wagner et al. (2007). As alterações do 

PCM identificadas por TAC são: alterações de forma; esclerose; osteofitose; fissura, 

fragmentação in situ e fragmentação com separação dos fragmentos; lucências ou 

hipoatenuações; e ainda irregularidade ou lucências da incisura radial (Cook & Cook, 

2009a). A realização de um exame radiográfico deve assim ser substituída, sempre que 

possível, por uma TAC (Holsworth et al., 2005; Kramer et al., 2006; Wagner et al., 2007; 

Moores et al., 2008) para confirmação do diagnóstico clínico. Num estudo realizado foi 

obtida uma sensibilidade de 88,2% no diagnóstico de FPC e INC rádio-ulnar por TAC 

(Palmer, 2007). 

Uma das vantagens da TAC sobre a artroscopia é a sua capacidade de avaliação do 

osso subcondral, incluindo a presença de esclerose, microfraturas, necrose, quistos e 

fragmentação. Contudo, a maior desvantagem da TAC é a sua incapacidade para obter 

imagens de lesões de cartilagem, o que pode contribuir para 29% de incidência de 

diagnósticos falsos negativos (Moores et al., 2008). 

 

1.2.3.6.3. Exame artroscópico 

Van Ryssen & Van Bree (1993) desenvolveram uma técnica de examinação 

artroscópica da articulação do cotovelo normal em cães, que tem vindo a ser melhorada. 

Esta requer uma anestesia geral, mas proporciona uma visibilidade incomparável das 

superfícies articulares e, simultaneamente, um tratamento minimamente invasivo da DCM 

(Goldhammer, 2010). A visualização artroscópica ampliada e iluminada pode ser 

documentada em fotografia e vídeo. A artroscopia permite uma excelente avaliação da 

gravidade da doença (Palmer, 2007), estando apresentada no anexo III uma classificação 

das alterações artroscópicas proposta por Griffon (2012). 

As lesões não identificadas artroscopicamente são as microfraturas limitadas ao osso 

subcondral, que ocorrem em 8 de 67 cotovelos. Contudo, a sensibilidade e especificidade da 

artroscopia são comparativamente favoráveis (Burton & Owen, 2008a; Moores et al., 2008). 

A avaliação artroscopica do compartimento medial da articulação do cotovelo é atualmente o 

gold standard para determinação da presença de fragmentação osteocondral ou lesões da 

cartilagem (Comerford, 2007; Innes, 2007; Burton & Owen, 2008a). O seu uso permite uma 

deteção precoce de lesões decorrentes da FPCM, o que não acontece com radiografias e 

TAC (Temwichitr et al., 2010). 
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1.2.3.6.4. Outros meios de diagnóstico 

A imagem obtida por RM pode também ser usada para confirmar a ocorrência de 

FPCM, tendo uma sensibilidade de 83,3% de lesões no PCM e acima dos 100% para FPCM 

(Snaps et al., 1997). Através da RM podemos facilmente identificar alterações na medula 

óssea, osso subcondral e cartilagem, bem como nos tecidos envolventes (Reichle & Snaps, 

1999). A vantagem das imagens por RM passa pela capacidade de diferenciação de 

estruturas articulares e ósseas (Peremans et al., 2011). 

Temos ainda como meios de diagnósticos a imagem por câmara gama e a cintigrafia 

óssea. A primeira opção é utilizada em casos em que não se conseguiu localizar a 

claudicação ou quando os sinais radiográficos são inconclusivos (Schwarz et al., 2004; 

Samoy et al., 2008). A cintigrafia óssea tem uma grande sensibilidade na deteção de lesões 

ósseas ativas nas fases iniciais da doença e na determinação da funcionalidade das lesões 

encontradas na imagem estrutural. Contudo a localização topográfica das lesões dentro da 

articulação não é normalmente possível (Punke et al., 2009). Foram ainda desenvolvidos 

sistemas de tomografia com emissão de microfotões (µ-SPECT), que além da ampliação, 

criam uma imagem tridimensional, aumentando assim a capacidade de deteção e 

localização da lesão (Young et al., 1997). O desenvolvimento de software de fusão dos 

dados estruturais obtidos por TAC ou RM, com os dados funcionais obtidos pelo sistema 

HiSPECT, permite uma localização, identificação e confirmação mais exata das regiões 

envolvidas na patologia (Peremans et al., 2011). 

 
1.2.3.7. Tratamento 

1.2.3.7.1. Tratamento conservativo 

O tratamento conservativo é uma abordagem alternativa quando o tratamento 

cirúrgico não é apropriado, ou nos casos em que já foi realizado um tratamento cirúrgico 

mas não houve a resolução dos sinais clínicos. Um tratamento conservativo eficaz envolve 

exercício moderado regular, controlo de peso, sensata utilização de terapia com AINE ou 

prescrição de analgésicos, e utilização de nutracêuticos ou compostos modificados (tais 

como, preparações de glucosamina e sulfato de condroitina ou polisulfato sódico de 

pentosano (PSP)). Devem ainda ser consideradas outras terapias adjuvantes, 

nomeadamente exercícios que envolvam pouca sobrecarga sobre as articulações tais como 

a: hidroterapia, massagem, estimulação nervosa elétrica transcutânea, terapia com ondas 

de choque, terapia holística, terapia magnética e acupuntura (Fitzpatrick & Yeadon, 2009). O 

tratamento conservativo é similar ao realizado na OA e os resultados obtidos são positivos 

em 50% a 65% dos cães após 2 a 3 meses de tratamento (Comerford, 2007; Innes, 2007). 
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1.2.3.7.2. Tratamento cirúrgico 

Excisão do fragmento por artrotomia 

O tratamento cirúrgico envolve normalmente a excisão de fragmentos por artrotomia medial 

(Comerford, 2007; Innes, 2007), o que permite uma melhoria em animais com FPCM e 

resolução da claudicação (Samoy et al, 2006; Theyse et al., 2000). 

 

Coronoidectomia Subtotal 

A coronoidectomia subtotal foi recentemente proposta para o tratamento de cães 

com DPCM (Fitzpatrick et al., 2009d). A descrição inicial desta técnica por Puccio et al. 

(2003) tem vindo a ser expandida para o tratamento de todas as lesões do PCM, com 

exceção de condromalácia e fissuras limitadas à incisura radial associadas a sinais clínicos 

ligeiros (Fitzpatrick & Yeadon, 2009). Através da coronoidectomia subtotal propõe-se 

alcançar a completa remoção das lesões do osso subcondral, o que não é completamente 

conseguido nos casos em que a DAD está presente (Danielson et al., 2006; Griffon, 2009). 

Sendo assim, a coronoidectomia subtotal parece ser particularmente indicada no tratamento 

de: fragmentos grandes que envolvam a maioria do PCM; lesões focais do PCM por doença 

da cartilagem circundante grave; de doença de cartilagem grave da tróclea úmeral, de forma 

a eliminar o contacto entre a superfície oposta; e de INC rádio-ulnar localizada no ápice do 

PCM, com o intuito de restaurar a congruência da articulação. Deve ter-se em conta que 

estas últimas três condições tendem a coexistir na mesma articulação (Fitzpatrick et al., 

2009a). 

A coronoidectomia subtotal é realizada através de uma incisão de pele de 2 cm sobre 

a porção craniomedial do côndilo umeral, procedida pela disseção dos tecidos subcutâneos. 

Com uma dissecção romba, os músculos flexor carpo radial e flexor digital profundo são 

separados do ligamento colateral medial, permitindo o acesso à cápsula articular. Esta é 

incidida desde face medial proximal da articulação até, inclusive, a inserção em leque do 

músculo bíceps braquial no PCM. A utilização de 2 a 4 retratores Gelpi, posicionados de 

caudal para medial relativamente ao ligamento colateral, maximizam a exposição do 

compartimento articular medial e facilitam a osteotomia. A osteotomia do PCM pode ser 

realizada utilizando um martelo e osteótomo, ou uma serra elétrica com uma lâmina de 5,8 

mm. A osteotomia inicia-se no bordo medial do PCM e termina na porção mais caudal da 

incisura radial cranial e ponte sagital da incisura troclear da ulna. O corte tem um ângulo 

distocranial, criando um segmento triangular quando o PCM está intacto. O segmento é 

separado do ligamento anular e removido em bloco juntamente com qualquer fragmento 

livre. A articulação é lavada com solução salina estéril para remover os fragmentos ósseos 



Displasia do cotovelo em cães 2012 
 

33 
 

ou de cartilagem. Imediatamente antes de suturar a pele, 0,5% de bupivacaína 

(1mg/Kg/articulação) é instilada dentro da articulação (Fitzpatrick et al., 2009a). 

 

Ostectomia da ulna, rádio ou úmero 

Osteotomias para transferências de cargas incluem a OUP, a ostectomia ulnar distal 

(Innes, 2007), ostectomia de alongamento do rádio e a ostectomia do úmero (Palmer, 2007). 

Uma osteotomia oblíqua da ulna facilita a rotação caudomedial do segmento proximal da 

ulna, o que pode melhorar as transferências de peso da articulação úmero-radial e reduzir a 

carga sobre o PCM. A excisão adicional de uma pequena porção da ulna pode facilitar a 

translação distal do segmento proximal da ulna e, além disso, a rotação do fragmento 

(Burton & Owen, 2008b). Esta está especialmente indicada para animais com sobrecargas 

anormais sobre articulações do cotovelo, nomeadamente sobre o PCM, ou em animais com 

INC úmero-radial de pelo menos 4 mm (Fitzpatrick & Yeadon, 2009). 

A OUP pode ser realizada com uma serra oscilante ou com uma serra de Gigli. Esta 

última permite o corte de cranial para caudal, o que minimiza o risco de lesão iatrogénica do 

rádio. A ostectomia proximal realiza-se com o intuito de minimizar a limitação de movimento 

exercida pelo ligamento interósseo, no segmento proximal da ulna. O corte oblíquo da 

osteotomia proporciona uma boa estabilidade ao fragmento, contrariando a rotação caudal 

do fragmento devido à tração exercida pelo tríceps braquial. A OUP tem uma morbilidade 

significativa e está especialmente relacionada com animais com claudicação persistente e 

atraso ou não união óssea da ostectomia. As razões para recorrer a esta técnica têm vindo 

a ser enfraquecidas (Burton & Owen, 2008b) por descrições recentes de INC complexa 

(Gemmill et al., 2005; Kramer et al., 2006), havendo grande probabilidade de insucesso 

destas cirurgias (Burton & Owen, 2008b). 

 

Outros tratamentos 

A TTMBB (Figura 3) foi recomendada para tratamento de condromalácia e de fissuras 

limitadas ao longo da incisura radial do PCM. Contudo, é necessário maior investigação 

sobre as indicações, dados biomecânicos e resultados deste tratamento complementar 

(Fitzpatrick & Yeadon, 2009).  

Outras técnicas adicionais para o maneio da DPCM incluem o desbridamento, 

abrasão ou excisão, em vários graus, da porção doente visível do PCM remanescente. 

Estas técnicas podem ser realizadas via artrotomia ou artroscopia (Fitzpatrick et al., 2009a). 
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Figura 3 - Representação esquemática dos tratamentos descritos para cães com FPCM. Imagem à esquerda: 

configuração típica de uma coronoidectomia subtotal representada pelas linhas verdes. A linha vermelha 

representa a localização típica do fragmento na incisura radial do PCM. Imagem à direita: configuração típica de 

uma tendinotomia do músculo bíceps braquial representada pela linha vermelha interrompida. De salientar a 

forma em leque da inserção do tendão do músculo bíceps braquial rodeando o PCM. Adaptado de Fitzpatrick & 

Yeadon (2009). 

Artroscopia 

A sondagem facilita a detenção de condromalácia e fissuras que podem estender-se 

ao osso subcondral e quebrar quando sondadas. Mesmo fragmentos soltos são raramente 

removidos diretamente apenas com o auxílio de graspers, instrumentos muito delicados e 

que facilmente se danificam. As fissuras e a maioria dos fragmentos têm aderências fibrosas 

às estruturas circundantes, sendo por isso importante despender tempo na rutura das 

aderências fibrosas ao fragmento com um meniscótomo ou com o shaver (Griffon, 2012). A 

rutura de todas as aderências fibrosas facilita a migração do fragmento (usualmente para o 

compartimento cranial da articulação do cotovelo), sendo benéfico deixar algumas 

aderências intactas antes de o fragmento ser removido. A sonda pode ser introduzida 

cranialmente ao fragmento, justamente sobre a porta de entrada dos instrumentos, para o 

recolher para o compartimento medial. A rotação cuidada dos graspers ajuda na quebra das 

remanescentes adesões fibrosas e na excisão do fragmento. Um par de pinças 

hemostáticas pode ser utilizados como um substituto dos graspers, contudo as pinças têm 

pontas mais longas, o que limita a habilidade clínica para abrir os instrumentos num espaço 

articular estreito. O shaver automático também pode ser utilizado para eliminar a porção 

afetada do PCM. A artroscopia tende a ser menos eficiente que a excisão manual quando 

presentes grandes fragmentos, mas pode ser mais rápida e tecnicamente mais fácil quando 

presentes pequenos fragmentos e fissuras, especialmente os localizados ao longo da 

incisura radial. O osso subjacente e/ou cápsula articular devem ser observadas de forma a 

confirmar a ausência de pequenos fragmentos ósseos. Após a excisão do fragmento, o 

remanescente do PCM é reavaliado em termos de esclerose e lesões de cartilagem, sendo 
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o desbridamento dos tecidos danificados realizado com o shaver automático (Griffon, 2012). 

Para a remoção de fragmentos e lesões de cartilagem pode também ser benéfico a 

utilização de uma fresa. A fresa permite a criação de margens perpendiculares à superfície 

da articulação, de forma a promover a formação de fibrocartilagem que vai preencher o 

defeito criado (Burton & Owen, 2008b). 

Kelly et al. identificaram uma prevalência de complicações menores, especialmente 

lesões nos ligamentos. Contudo, complicações sérias ou permanentes foram pouco comuns. 

(Kelly et al., 2000) Apesar de não existir dúvidas de que a avaliação artroscópica da 

articulação é altamente informativa, a sua eficácia como tratamento de FPCM é atualmente 

desconhecida (Burton & Owen, 2008b). 

 

SELEÇÃO DO TRATAMENTO 

Bouck et al. (1995) e Huibregtse et al. (1994) concluíram que cães tratados 

conservativamente obtinham um retorno mais rápido ao suporte de carga pelo membro 

afetado, comparativamente aos animais tratados cirurgicamente. Contudo, ao fim de 9 

meses de pós-operatório nenhuma diferença foi detetada relativamente à função do membro 

entre os grupos. Ao longo dos últimos anos, a artroscopia (excisão do fragmento do PCM 

com ou sem condroplastia por abrasão) tem vindo a ganhar popularidade e vários estudos 

comparativos entre este tratamento e outras opções terapêuticas têm sido realizados 

(Burton et al., 2011). Uma meta-análise de comparação de vários estudos realizados 

apresenta como conclusão uma maior probabilidade de sucesso realizando o tratamento 

artroscópico, seguido da artrotomia e/ou tratamento conservativo, com menor probabilidade. 

Contudo, estes resultados devem ser interpretados com precaução, uma vez que os casos 

deveriam ser estudados individualmente. Os tratamentos conservativos em análise e os 

métodos de avaliação da claudicação também variam muito entre os diferentes estudos 

incluídos neste estudo (Evans et al, 2008). Existe um debate aceso sobre os benefícios da 

remoção do fragmento da FPCM versus coronoidectomia medial, sejam eles realizados por 

artrotomia ou por artroscopia. Devido a evidências que sugerem que esta doença se origina 

no osso subcondral do PCM, teorias que envolvam a remoção o FPCM associada com a 

coronoidectomia regional subtotal têm vindo a ganhar credibilidade (Innes, 2007). Mais 

recentemente, Burton et al. realizaram um estudo prospetivo de avaliação da marcha. Neste, 

nenhum benefício clínico na remoção artroscópica do fragmento ou condroplastia do PCM 

comparativamente aos alcançados com o tratamento médico, foi relatado (Burton et al., 

2011). Com o intuito de uniformizar consensos, Fitzpatrick & Yeadon (2009) propuseram um 

algoritmo de decisão para o tratamento da DPCM apresentado no anexo IV e V. A 
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associação de técnicas previne a distinção dos efeitos individuais que cada procedimento 

pode ter na articulação afetada (Griffon, 2012).  

 

PÓS – OPERATÓRIO 

Os princípios para o maneio pós-operatório de um animal com DCM da articulação 

do cotovelo incluem o controlo de dor, a reabilitação física e o maneio médico da DAD. Um 

penso acolchoado pode ser aplicado por 24 a 48 horas de forma a minimizar o edema, após 

cirurgias que envolvam artrotomia. A aplicação de pensos não é recomendada após 

artroscopias, a menos que tenha havido extravasamento significante de fluidos durante o 

procedimento. A aplicação de talas também não é necessária após uma osteotomia. O 

maneio multimodal para a DAD pode ser iniciado imediatamente após a cirurgia, com o 

intuito de tratar doença pré-existente e/ou limitar a progressão de OA pós-cirúrgica 

(Renberg, 2005). Esta abordagem deve ser adaptada às necessidades do animal em 

questão e normalmente inclui uma combinação de controlo de peso, suplementação 

nutricional, reabilitação física e terapia com AINE (Griffon, 2012). 

As seguintes diretrizes gerais para a reabilitação da articulação do cotovelo foram 

publicadas: a fase de mobilidade imediata (semana 1 a 3); a fase intermédia (semana 4 a 6); 

a fase de fortalecimento (semana 7 a 11); e a fase de regresso à atividade normal (a partir 

da semana 12). Os efeitos da reabilitação física após uma cirurgia ao cotovelo não foram 

especificamente investigados. Apesar disso, o leque de conhecimentos desenvolvido até 

então, em relação ao impacto positivo da mobilidade articular precoce, preservação do 

ângulo de movimento e ganho muscular, justificam o uso rotineiro desta terapia em cães 

com DPCM. O objetivo da reabilitação dos animais nos pós-cirúrgicos é evitar os efeitos 

deletérios da imobilização sem sobrecarregar os tecidos em cicatrização (Canapp, 2009). 

 

1.2.3.8. Prognóstico 

O prognóstico do tratamento depende da extensão das lesões da articulação devido 

à FPCM (Temwichitr et al., 2010). Muitos estudos (Bardet, 1996; Fitzpatrick, 2009a;Mason, 

1980; Puccio et al., 2003) relatam melhorias na claudicação em 50% a 100% dos casos, 

apesar das progressões radiográficas de DAD. Complicações menores, nem sempre 

relatadas, ocorrem numa frequência de 5% a 20%, sendo maioritariamente incisionais 

(Griffon, 2012). A observação de OA leve a moderada é frequente, apesar da estabilização 

da FPCM (Comerford, 2007; Temwichitr et al., 2010), seja qual for o seu tratamento (Griffon, 

2012). A OA desenvolve-se devido à instabilidade e irritação crónica medial da articulação 

num cotovelo afetado. Por esta razão, são necessárias medidas preventivas (Temwichitr et 

al., 2010). 
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1.2.4. OSTEOCONDRITE DISSECANTE DO CÔNDILO UMERAL 

A OCD implica a separação entre a região que sofreu eburnação da cartilagem do 

osso subjacente. Esta doença é mais frequente no ombro, cotovelo, joelho e articulação do 

carpo de cães, afetando as superfícies convexas dessas articulações (Schulz & Krotscheck, 

2003). A escala de Outerbridge modificada, apresentada no anexo VI, descreve 4 graus de 

OCD (Craig & Riser, 1965). O grau I, o mais ligeiro, é identificado como um hipertrofia da 

superfície articular normal com um pequeno defeito no osso subcondral. O grau IV 

caracteriza-se por uma fratura da cartilagem articular e separação do flap resultante do osso 

subjacente. Os sinais clínicos em cães estão mais associados com lesões de grau IV. Isto 

sugere que a OCD não provoca dor antes de ocorrer a fissura e o flap começar a elevar-se 

(Schulz & Krotscheck, 2003). 

 

1.2.4.1. Etiopatogenia e fisiopatologia 

A OCD é uma alteração primária ou uma falha na ossificação endocondral que 

resulta na eburnação da cartilagem articular. Os condrócitos epifisiários têm um crescimento 

e divisão normal, mas há uma falha na maturação e vesiculação, não permitindo a 

calcificação da matriz adjacente. A cartilagem sofre necrose, podendo ocorrer fibrose e 

hipertrofia trabecular no osso adjacente. A ossificação endocondral nas regiões mais 

profundas de crescimento da epífise torna-se mais lenta ou cessa por completo. 

Consequentemente, a resultante eburnação da cartilagem vai impedir a difusão dos 

nutrientes do fluido sinovial (Schulz & Krotscheck, 2003; Burton & Owen, 2008a). A 

progressão da doença para OCD ocorre quando há separação ou fratura da cartilagem não 

ossificada, e daí decorre efusão, sinovite, edema subcondral, esclerose e DAD, que causam 

dor e claudicação (Ekman & Carlson, 1998). O flap formado é composto unicamente de 

cartilagem, a menos que o fragmento migre e um novo fornecimento de sangue seja 

estabelecido, podendo nestes casos ser identificado osso. Os flaps que migram podem ser 

maiores que o defeito correspondente devido ao seu contínuo crescimento (Kincaid & Van 

Sickle, 1983). A superfície de destacamento do fragmento pode conter tecido de granulação, 

evidenciar fibrinogénese e reabsorção ou produção óssea (Cordy & Wind, 1969). O grau e 

tipo de cicatrização estão dependentes da localização, tamanho e severidade das lesões. A 

reconstrução do defeito envolve a formação adicional de osso subcondral até à margem. 

Acima desta, o tecido fibroso de granulação pode formar uma fibrocartilagem (Schulz & 

Krotscheck, 2003). 

Geralmente, a OCD ocorre conjuntamente com graus variados de kissing lesions no 

côndilo umeral medial, aparentemente associado com DPCM. Isto suporta a teoria sobre o 

papel da INC na etiologia destas lesões. Existe ainda variações quanto à área de superficie 
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do côndilo umeral medial afetada. As lesões podem ir de pequenas regiões focais com 

poucos milímetros de diâmetro, até eburnação de quase toda a superficie articular medial. 

Estas lesões estão normalmente centradas ou imediatamente adjacente à lesão de OCD, 

mas permanecem distintas quanto à aparência e profundidade da lesão (Fitzpatrick & 

Yeadon, 2009). 

 

Os fatores potenciadores de OCD incluem a dieta (especialmente dietas muito 

energéticas ou com elevada percentagem de fósforo e cálcio), crescimento rápido, exercício 

intenso, elevado peso ao nascimento (Burton & Owen, 2008a), herança genética (Lewis et 

al., 2011), balanço hormonal, lesão traumática e morfometria da articulação (Fitzpatrick et 

al., 2009c). A grande incidência de OCD em machos pode estar relacionada com o maior 

peso corporal que estes atingem (Schulz & Krotscheck, 2003) e/ou ser consequência de 

efeitos hormonais. A OCD pode ocorrer em cães jovens, aos quais é administrada 

somatrotopina, tireotropina ou corticoesteroides. Os efeitos podem ser acentuados pela 

combinação do tratamento hormonal com sobrecarga mecânica (Fitzpatrick et al., 2009c).  

 

1.2.4.2. Anamnese e epidemiologia 

As lesões de OCD da porção medial do côndilo umeral acontecem em 

aproximadamente 25% dos animais com DC e evidente claudicação (Denny & Butterworth, 

2001). A anamnese e sinais clínicos de OCD no cotovelo são difíceis de distinguir dos de 

FPCM, uma vez que a maioria dos estudos foram realizados tendo em conta as duas 

doenças em conjunto. Esta patologia é frequentemente identificada em machos Labradores 

e Golden Retrievers, tendo normalmente uma apresentação bilateral (Burton & Owen, 

2008a; Comerford, 2007; Innes, 2007). Outras raças diagnosticadas com OCD no cotovelo 

são: Chow-chow, Dogue Alemão, Mastiff, Pastor Alemão, Rottweiler e Terra Nova (LaFond 

et al., 2002). 

 

1.2.4.3. Heritabilidade 

Comparações entre a incidência de OCD ou FPCM, numa fase inicial da doença, em 

cães afetados de uma população fechada e os encontrados na população total, afirmam que 

há envolvimento genético nestas doenças (Studdert et al., 1991; Swenson, 1991). Outros 

estudos estimaram a heritabilidade entre 0,27 a 0,4. Contudo, todos eles confirmaram uma 

maior incidência em machos. A frequência elevada é compatível com a etiologia 

multifatorial, que inclui fatores ambientais e genéticos. O estudo da heritabilidade torna-se 

assim importante para controlar e diminuir a incidência destas doenças (Padgett et al., 

1995). 
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1.2.4.4. Sinais clínicos 

Os primeiros sinais de OCD do cotovelo aparecem entre os 5 e os 8 meses de idade. 

O seu diagnóstico é normalmente realizado entre os 6 e os 18 meses, especialmente entre 

os 6 e os 8 meses (Boudrieau et al., 1983; Olsson, 1983). Cães com OCD, normalmente têm 

história de claudicação moderada a grave de duração variável. Esta pode ser exacerbada 

por atividade física intensa ou repouso prolongado. Em casos graves de doença bilateral, os 

cães apresentam-se em decúbito e relutantes a permanecer em pé ou a mover-se (Bennett 

et al., 1981; Guthrie, 1989; Studdert et al., 1991). O exame ortopédico pode ainda 

demonstrar: atrofia muscular generalizada; edema da articulação do cotovelo com aumento 

dos fluidos, fibrose ou osteogénese; diminuição do ângulo de movimento com dor e 

crepitação da articulação do cotovelo; e ainda um grau variado de claudicação (Schulz & 

Krotscheck, 2003). 

 

1.2.4.5. Diagnóstico 

O exame radiográfico é a base para o diagnóstico de OCD da articulação do cotovelo 

(Griffon, 2012). As lesões localizam-se quase exclusivamente na superfície de suporte de 

carga do côndilo umeral medial distal (Cook & Cook, 2009a). A OCD pode ser descrita 

radiograficamente como uma radiolucência, irregularidade, achatamento ou defeito no osso 

subcondral das margens articulares do côndilo umeral. A esclerose do côndilo umeral, uma 

superfície áspera do epicôndilo medial, e a presença de osteófitos são lesões crónicas 

comuns. Os osteófitos são identificados na superfície não articular do PA, cabeça do rádio, 

epicôndilo medial do úmero e PCM (Griffon, 2012). As lesões de OCD podem ser 

identificadas nas projeções lateral (em posição neutra ou com o membro em flexão) e 

craniocaudal. Contudo, estas são normalmente melhor identificadas nas projeções 

craniocaudal ou cranial-15º-lateral-caudomedial oblíqua (Cook & Cook, 2009a), onde um 

defeito no osso subcondral poderá ser observado no ponto médio do côndilo umeral medial 

(Burton & Owen, 2008a; Comerford, 2007; Innes, 2007). Lesões de OCD ocorrem em 

conjunto com FPCM em pelo menos 12% dos animais com DC. Por essa razão, a avaliação 

da região do PCM deve ser cuidadosamente realizada (Burton & Owen, 2008a). 

 

1.2.4.6. Tratamento 

1.2.4.6.1. Tratamento conservativo 

O tratamento médico é semelhante ao tratamento de OA e inclui controlo de peso, 

exercício físico e terapia com AINE ou analgésica (Schulz & Krotscheck, 2003). O PSP é 

uma mucopolissacarídeo que reduz a degeneração da cartilagem e promove a sua 
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reparação. O tratamento conservativo com PSP foi descrito, tendo resultados satisfatórios 

comparativamente ao tratamento cirúrgico numa triagem aleatória e prospetiva (Bouck et al., 

1995). 

 

1.2.4.6.2. Tratamento cirúrgico 

Os tratamentos de OCD tipicamente incluem a remoção do flap de cartilagem, 

seguida de desbridamento ou microperfuração do osso subcondral subjacente para 

estimulação do crescimento de fibrocartilagem (Fitzpatrick et al., 2009c). Os tratamentos 

convencionais (curetagem, microfratura e microperfuração) do osso subcondral são 

apropriados de forma empírica para o tratamento de lesões pequenas (tipicamente menores 

que 5 mm de diâmetro máximo em cães de raça média e grande), superficiais (tipicamente 

menores que 1 mm de profundidade da lesão no osso subcondral) ou abaxiais (Fitzpatrick & 

Yeadon, 2009). Estes podem ser realizados através de uma artrotomia medial ou de uma 

artroscopia (Comerford, 2007; Innes, 2007; Burton & Owen, 2008b). Contudo, para o 

tratamento de lesões mais substanciais, de grande diâmetro ou de grande profundidade no 

osso subcondral, a regeneração com fibrocartilagem não é adequada para a reconstrução 

apropriada da superfície articular (Fitzpatrick & Yeadon, 2009). 

Para uma completa exploração artroscópica da articulação, são estabelecidas as 

portas mediais. Um par de grasping forceps ou um shaver pode também ser introduzido, 

pela porta de entrada dos instrumentos, para remoção das lesões de cartilagem (Sams, 

2000). A severidade de OCD do côndilo umeral varia, podendo apresentar-se como uma 

ligeira fibrilhação e contorno irregular da cartilagem articular, ou como a formação de um 

fragmento osteocondral com exposição do osso subcondral (Burton & Owen, 2008b). Uma 

vez o flap de cartilagem removido, a cama subcondral é tratada com o intuito de promover a 

angiogénese, migração de células estaminais mesenquimais e cicatrização da lesão com 

fibrocartilagem (Burton & Owen, 2008b). Uma abordagem semelhante é utilizada para tratar 

abrasões ou kissing lesions na tróclea umeral, em cães com DCM da articulação do cotovelo 

(Griffon, 2012). As kissing lesions são identificadas, durante a artroscopia ou artrotomia, 

como conjuntos de estriações de abrasão linear com orientação axial. Estas apresentam-se 

como fibrilhações da cartilagem ou mesmo como eburnações totais da cartilagem com 

exposição do osso subcondral (Fitzpatrick & Yeadon, 2009). 

Bouck et al. (1995) relataram que a maioria dos cães melhoraram clinicamente após 

o tratamento cirúrgico de OCD. Apesar disso, a grande maioria destes continua a claudicar e 

todos eles desenvolvem DAD progressiva e muito grave. Segundo a experiência do autor 

estes resultados são bastante debilitantes, justificando a investigação de terapias 

alternativas (Bouck et al., 1995). 
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Outras opções de tratamento 

Uma grande variedade de materiais foram investigados para a reconstrução da 

superfície articular de cotovelos em humanos na reparação dos defeitos osteocondrais 

(Easley & Scranton, 2003; Ma et al., 2004). Dos procedimentos desenvolvidos, a 

transferência de enxertos osteocondrais autólogos (TEAO) foi o mais facilmente aplicável à 

espécie canina (Hangody et al., 1997; Glenn et al., 2006; Cook et al., 2008; Fitzpatrick et al., 

2008). A TEAO envolve: a recolha de um ou mais enxertos cilíndricos de osso coberto por 

cartilagem saudável, proveniente de uma superfície sem contacto de outra articulação do 

cão (tipicamente da região troclear medial da articulação do joelho), e implantação desse 

mesmo enxerto numa cavidade criada no local do defeito osteocondral. O posicionamento é 

finalizado via pressão manual ou percussão delicada. Desta forma, assegura-se que as 

superfícies de cartilagem do enxerto e superfícies circundantes fiquem alinhadas. Este 

procedimento tem o intuito de: restaurar corretamente a superfície articular e subcondral; 

criar uma superfície articular com cartilagem hialina ou semelhante durável; e criar de uma 

barreira entre o fluido sinovial e o osso subcondral. As limitações potenciais incluem: a 

morbilidade do local dador; invasão de uma articulação normal distante; diferenças regionais 

de espessura e composição da cartilagem; e falta de evidências relativamente aos 

benefícios clínicos desse procedimento sobre outras modalidades de tratamento. 

Procedimentos suplementares tais como, a coronoidectomia subtotal ou OUP, foram 

consequentemente associados à TEAO, especialmente em cotovelos com OCD e DCM. Os 

efeitos destes procedimentos nas áreas de contacto úmero-ulnar e a falta de grupo de 

controlo têm impedido conclusões claras relativamente aos benefícios clínicos de TEAO 

(Fitzpatrick et al., 2009c). 

 

Fitzpatrick defende que a utilização de um substituto de cartilagem, como o 

poliuretano, para cobrir o defeito osteocondral iria evitar a necessidade de um local dador, 

diminuindo o tempo de cirurgia e reduzindo os desafios associados com o mapeamento 

topográfico da superfície. A avaliação contínua e os resultados clínicos, artroscópicos e por 

RM obtidos a médio prazo (6 meses) destes procedimentos são encorajadores (Fitzpatrick, 

2009b). 

 

SELEÇÃO DO TRATAMENTO 

O algoritmo de decisão para o tratamento da OCD do côndilo medial do úmero, 

segundo Fitzpatrick & Yeadon encontra-se representado no anexo VII. 
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1.2.4.7. Prognóstico 

Existem poucos artigos publicados sobre o tratamento da OCD, pois estes são 

normalmente relatados em conjunto com o tratamento de FPCM. Se as duas lesões 

estiverem presentes e forem tratadas em conjunto, existe cerca de 40% a 70% de 

probabilidade de obtermos uma boa função do membro. Estudos prospetivos, controlados e 

objetivos são necessários para o estabelecimento de diretrizes para o prognóstico desta 

condição (Burton & Owen, 2008b). Contudo, seja qual for a opção de tratamento de OCD do 

côndilo umeral medial (com ou sem DPCM), esta terá como resultado a progressão da OA 

(Bouck, 1995; Innes, 2007). Na experiência dos autores, a presença de OCD marcada no 

côndilo umeral medial está associada com resultados clínicos muito pobres. Isto acontece 

mesmo em casos em que a doença do PCM é tratada por coronoidectomia subtotal, uma 

vez que a doença continua a progredir. A doença pode assim culminar na eburnação total 

da cartilagem do compartimento medial da articulação (Fitzpatrick & Yeadon, 2009). É pouco 

provável que o crescimento de fibrocartilagem, a partir do osso subcondral nas superfícies 

articulares do compartimento medial do cotovelo, possa proporcionar qualquer proteção 

substancial e durável à placa de osso subcondral. Isto porque a função de suporte de 

cargas, ambiente de constante friccionamento e qualquer potencial de INC continuam a 

estar presentes (Fitzpatrick & Yeadon, 2009). 
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1.3. DOENÇA DO COMPARTIMENTO MEDIAL 

A DCM da articulação do cotovelo caracteriza-se por claudicação, diminuição da 

amplitude de movimento, dor e alterações degenerativas em cães de raça grande e gigante. 

Frequentemente, estas alterações patológicas estão associadas com a porção medial do 

PCM da ulna e porção medial do côndilo umeral. As alterações, normalmente reconhecidas 

na porção medial do PCM, são: condromalácia, fibrilhação, fissuras e erosão, além das 

microfissuras ou fragmentação do osso subcondral. As kissing lesions do côndilo umeral 

medial estão frequentemente associada com DPCM. A OC da porção medial do côndilo 

umeral pode, por sua vez, originar lesões de OCD. Este espetro de patologia e subsequente 

erosão completa da espessura da cartilagem, na região definida pela porção medial do PCM 

e porção medial do côndilo umeral, foram referidos como DCM (Fitzpatrick et al., 2009d). 

Esta nova definição agrupa assim anatomicamente as seguintes doenças: FPCM, OCD e 

um desgaste da cartilagem do PCM e da tróclea umeral (Breit et al., 2010; Griffon, 2012), 

associadas ou não a INC. A INC do cotovelo com degrau rádio-ulnar, INC úmero-ulnar, 

deformação varus do úmero ou desequilíbrio entre o funcionamento do esqueleto e da 

massa muscular podem contribuir para a DCM da articulação do cotovelo dos cães 

(Fitzpatrick et al., 2009d). 

 

1.3.1. Anamnese e sinais clínicos 

Todas as condições associadas com a DCM resultam em vários graus de 

claudicação e dor à manipulação da articulação do cotovelo. A claudicação é normalmente 

difícil de reconhecer devido à elevada incidência de doença bilateral e ainda, porque os 

animais jovens mantêm-se muito ativos apesar da patologia (Griffon, 2012). A dor está 

normalmente presente quando se realiza uma palpação profunda do compartimento medial 

da articulação do cotovelo, especialmente em redor da inserção do músculo bíceps braquial 

sobre o PCM. A resposta dolorosa é também frequentemente observada durante a máxima 

flexão da articulação do cotovelo, combinada com a rotação lateral (supinação) do membro 

torácico (Fitzpactrik & Yeadon, 2009). Uma resposta positiva destes testes, na ausência de 

outra patologia, na examinação do membro torácico é altamente sugestiva de DCM. A 

efusão da articulação do cotovelo não é tão marcada comparativamente aos casos de 

NUPA, mas a fibrose periarticular pode conduzir a um espessamento da articulação à 

medida que a patologia fica mais crónica (Cook, 2001). A diminuição do ângulo de 

movimento e crepitação estão presentes no exame físico de cães com doença crónica e 

com alterações secundárias. Uma atrofia muscular generalizada, espessamento da 

articulação e exacerbação dos sinais clínicos com o exercício são também comuns nestes 

casos (Griffon, 2012). 
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1.3.2. Diagnóstico 

O diagnóstico de DCM é normalmente realizado através da identificação de 

marcadores radiográficos secundários de DAD, na ausência de outras alterações 

patológicas discretas (Fitzpactrik & Yeadon, 2009). A doença bilateral é diagnosticada em 

37% a 50% dos animais, justificando o estudo imagiológico dos dois cotovelos (Trostel et al., 

2003). 

 

1.3.3. Tratamento 

As opções de tratamento de articulações de cotovelo com DCM e DAD, moderada a 

avançada, incluem: o maneio medicamentoso multimodal; a osteotomia de deslizamento do 

úmero (ODU), normalmente combinada com tratamento artroscópico das lesões do PCM; 

uma artrodeses; e a prótese total do cotovelo (PTC) (Lewis, 1996; Conzemius et al., 2003). 

Vários fatores devem ser tidos em conta na tomada de decisão, especialmente a severidade 

da DAD pré-existente (Griffon, 2006b).  

 

1.3.3.1. Osteotomia de deslizamento do úmero 

A ODU (Figura 4) foi desenvolvida com o intuito de aliviar as cargas mecânicas 

aplicadas no compartimento medial da articulação do cotovelo e consequentemente cargas 

aplicadas em cães com DAD avançada da cartilagem da tróclea umeral (Fitzpatrick et al., 

2009d). Duas estratégias foram investigadas para melhorar a distribuição de cargas através 

das superfícies articulares do cotovelo. A primeira consiste na osteotomia medial em cunha 

do úmero, da qual se espera o deslocamento lateral do eixo mecânico rádio-ulna-úmero e 

consequentemente transferência de cargas da articulação úmero-ulnar para a articulação 

úmero-radial. Enquanto a segunda, envolve a translação lateral da diáfise umeral 

relativamente ao cotovelo, que irá causar uma transferência semelhante no eixo mecânico 

rádio-ulna-úmero. Um estudo de Fujita et al. utilizou moldes de gesso articulares e confirmou 

a aplicabilidade destas estratégias. As alterações mais dramáticas na distribuição de cargas 

foram obtidas após o deslizamento lateral da diáfise umeral e a realização de osteotomias 

em cunha de 10º. Contudo, apesar da confirmação da diminuição das áreas de contacto das 

áreas afetadas, os autores acreditam que a indução de um aumento focal de pressão 

ocorra, causando lesões na cartilagem iatrogénicas (Fujita et al., 2003). Um estudo 

subsequente com membros de cadáveres relatou diminuições de 25% a 28% da principal 

força aplicada na superfície articular da ulna após osteotomias de deslizamento de 4 mm a 8 

mm, respetivamente. No entanto, as osteotomias em cunha não produziram alterações 

estatisticamente significativas em 12 membros desse estudo (Mason et al., 2008). 
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Figura 4 - Técnica de ODU no tratamento de DCM: A - Guias de uma broca tipo locking são previamente 

colocadas nos buracos 1, 2, 7 e 8 (sendo o 1, o mais proximal, e o 8, o mais distal). A placa é colocada para que 

o seu segmento proximal esteja em contacto com a diáfise umeral. O buraco 1 é perfurado. A broca e a guia 

permanecem in situ (a). A placa é então rodada como se fosse um pêndulo (b), de forma a otimizar o contacto 

ósseo, e mantida pela colocação de um parafuso no buraco 8 (c). B – A secção proximal da placa é presa pela 

introdução dos parafusos locking nos buracos 2, 3 e 4. C – Parafusos não locking, mais compridos, são 

introduzidos nos buracos 6 e 7 de forma a estabilizar as duas corticais da diáfise umeral distal à placa. D – Uma 

osteotomia transversa no ponto médio da diáfise é realizada utilizando o degrau da placa como guia. E – O 

apertar alternado dos parafusos nos buracos 6 e 7 provoca uma translação medial do segmento umeral distal até 

que o contacto com a placa seja estabelecido (broca-guia pela técnica de deslizamento). F – O segmento umeral 

distal é estabilizado pela colocação dos parafusos locking nos buracos 5 e 8 (a e b). A broca no buraco 1 é 

substituída por um parafuso locking (c). Os parafusos não locking, mais compridos, introduzidos nos buracos 6 e 

7 são removidos (d e e). G - Parafusos não locking com o comprimento apropriado são introduzidos nos buracos 

6 e 7. Adaptado de Fitzpatrick et al. (2009d). 

 

As primeiras tentativas de aplicação clínica desta abordagem consistiram em 

osteotomias em cunha laterais 10º, imobilizadas com uma placa de compressão dinâmica 

com molde específico (Schulz et al., 2008). A taxa de fracasso na fixação da osteotomia foi 

de quase 30%. A aplicação das tradicionais placas locking de ODU aplicadas na face medial 

do úmero foram, consequentemente, descritas em 59 membros com DCM e eburnação da 

cartilagem (Fitzpatrick et al., 2009d). Os cães deste estudo tinham uma média de 4 anos de 

idade e apresentavam claudicação crónica há mais de um ano. O nível de dor e a função do 

membro melhoraram, e 66% dos cães disponíveis no acompanhamento pós-cirúrgico  

deixaram de claudicar (Vermote et al., 2010). 
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A incidência de complicações diminuiu à medida que os implantes foram refinados, 

obtendo-se uma taxa de complicações final de 19%, em cães com placas de terceira 

geração. A complicação mais frequentemente relatada foi a falha ou instabilidade do 

implante ósseo desenvolvido para o efeito. Posteriormente, foram desenvolvidos parafusos 

locking de cortical de 4 mm para o segmento proximal, onde a partilha de cargas parece 

estar concentrada (Fitzpatrick et al., 2009d). Embora a técnica atual, que recomenda o uso 

de implantes de bloqueio, tenha diminuído a taxa de complicações, este procedimento 

continua a ser uma técnica contestada (Griffon, 2012). 

 

1.3.3.2. Artrodese 

A artrodese alivia a dor artrítica mas resulta em perda significante de funcionalidade 

da articulação, com inevitável movimento circular do membro. A substituição do cotovelo é 

portanto preferida, apesar do tempo de recobro ser mais prolongado e o risco de 

complicações mais elevado (Lewis, 1996; Conzemius et al., 2003). 

 

1.3.3.3. Prótese total do cotovelo 

A primeira indicação para a prótese de cotovelo é a DAD grave intratável, não 

responsiva a tratamento médico. Devido ao potencial de complicações e/ou 

acompanhamento limitado disponível (Conzemius et al, 2003), as PTC devem ser restritas 

para animais mais idosos que apresentem decrescente qualidade de vida e resultados 

insatisfatórios do maneio medicamentoso. Tal como em qualquer prótese articular, a infeção 

sistémica ou local aumenta o risco de infeções pós-operatórias, devendo ser identificadas e 

controladas/tratadas antes da cirurgia (Déjardin & Guillou, 2012). 

Nos sistemas de primeira geração, Whittick (1964), Chancrin (1989) e Lewis (1996) 

utilizaram designs cimentados e completamente restritos (sistemas de ligação) (Chancrin, 

2008; Conzemius, 2009). Devido a esta ligação mecânica rígida entre os componentes 

úmeral e radial, a maioria das forças através da articulação são transmitidas através do 

implante para o cimento e deste para as suas interfaces (Armstrong, 2005). As elevadas 

taxas de complicações encontradas nestes designs iniciais rapidamente levaram a uma 

mudança de paradigma para designs de PTC não ligados. Vasseur, Lewis (segunda e 

terceira geração) e Cook (Cook & Lower, 2008) desenvolveram os primeiros designs sem 

ligação no final dos anos 90. Todos eles conduziram a morbilidade pós-operatória 

inaceitável, conduzindo ao fim ou a aperfeiçoamentos adicionais dos designs respetivos. 

Modificações menores foram realizadas, incluíndo o revestimento com superfícies porosas 

às faces lateral e medial do componente umeral, bem como um perfil articular curvilíneo 

umeral. Estas conduziram à quinta geração de próteses proposta por Conzemius em 2003, 
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a qual ficou acessível comercialmente em 2005, o Iowa State System, BioMedtrix, Boonton, 

NJ (Conzemius, 2009). Um novo e radical design de PTC, o TATE Elbow system, 

BioMedtrix, foi posteriormente desenvolvido por Acker & Van Der Meulen (2007; 2008). Tal 

como a prótese de Conzemius, a TATE tem um design semirrestrito com dois componentes 

não ligados. No entanto, os implantes TATE cimentados foram desenvolvidos segundo um 

novo conceito de repavimento e as abordagens cirúrgicas necessárias são menos invasivas. 

Em 2008, Acker & Van Der Meulen relataram resultados satisfatórios destas próteses de 

repavimento em 6 cães com OA em fase avançada (Acker & Van Der Meulen, 2008). 

Embora o movimento rádio-ulnar fisiológico ser limitado em cotovelos artríticos, o 

movimento residual pode ser prejudicial para a estabilidade do componente rádio-ulnar a 

longo do tempo. De forma a reduzir o risco de falha da interface ao nível deste componente, 

os procedimentos cirúrgicos, em ambos os sistemas, incluem a sinostose rádio-ulnar. O 

atual Iowa State system (Figura 5) é um sistema de fixação, cimentado e poroso, composto 

por: um componente úmeral cromado com cobalto; e um componente rádio-ulnar, 

constituído por um arco de polietileno de ultra elevado peso molecular com 120º. A haste 

umeral pode ser utilizada em ambos os cotovelos, enquanto os componentes rádio-ulnares 

direito e esquerdo são específicos para cada membro. As hastes são cimentadas nas 

correspondentes cavidades medulares para uma fixação primária do implante. 

Adicionalmente, as faces lateral e medial da haste umeral apresentam uma superfície 

porosa para posterior osteointegração e fixação a longo prazo (Déjardin & Guillou, 2012). 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 – PTC Iowa atual: A) Vista sagital da prótese, 

exemplificando a articulação dos componentes em extensão 

máxima. B) Vista cranial da prótese. Adaptado de Adaptado de 

Tobias et Spencer (2012). 

 

Em contraste, o TATE Elbow system (Figura 6) utiliza um design de revestimento 

com cimento que consiste: num componente rádio-ulnar, constituído por um arco de 

polietileno de ultra elevado peso molecular com 175º, caracterizado por um apoio de metal 

cromado a cobalto; e num componente umeral cromado com cobalto. Os componentes 

umeral e rádio-ulnar são fixados e as superfícies porosas permitem a estabilização a longo 

C 

C 
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prazo via incorporação óssea. O TATE Elbow system necessita de uma abordagem 

minimamente invasiva via osteotomia do epicôndilo umeral medial. Durante a implantação, 

os dois componentes são ligados por uma placa específica e são inseridos simultaneamente 

(Déjardin & Guillou, 2012); (Figuras 7 e 8). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Cinemática da prótese cimentada TATE, sem hastes e com um sistema de enchimento por pressão: A) 

Componente umeral e Componente rádio-ulnar, B) Componentes A e B montados, C) Implante cartridge. A 

prótese é montada previamente e implantada como uma única unidade (cartridge). Os componentes mantêm-se 

unidos através de uma placa especial, que uma vez removida possibilita o movimento articular. Adaptado de 

Tobias et Spencer (2012).  

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Cinemática dos momentos críticos durante a implantação cirúrgica da prótese TATE: A) A articulação 

do cotovelo é exposta através de uma osteotomia do epicôndilo medial, sendo seguidamente fixada na posição 

de 90º em flexão. B) Um instrumento de fresa é utilizado para remover as superfícies articulares do úmero, rádio 

e ulna, criando um sulco central na tróclea umeral. C) A TATE catridge é implantada no espaço articular. D) O 

epicôndilo medial é fixo novamente utilizando parafusos lag. Adaptado de Déjardin & Guillou (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Esquerda: Radiografias pós operatórias apresentando a posição correta da prótese TATE. Os 3 

parafusos proximais são utilizados para estabilizar o epicôndilo medial. O parafuso distal lag utilizado entre o 

rádio e ulna é utilizado para permitir a estabilidade durante a cicatrização da sinostose rádio-ulnar cirúrgica. 

Direita: Radiografias pós-operatória e 2 dias após a cirugia apresentando uma boa osteointegração da prótese. 

A B C 
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Nota: Um parafuso adicional foi utilizado 4 semanas após a cirurgia de forma a aumentar a estabilidade do 

epicôndilo medial. Adaptado de Déjardin & Guillou (2010). 

Os sistemas atuais de PTC são desenvolvidos de modo a que: algumas forças 

transarticulares (por exemplo, forças em varus e valgus) sejam quase exclusivamente 

contrariadas pela restrição passiva dos tecidos moles (por exemplo, ligamentos colaterais); 

enquanto outras forças (por exemplo, rotação interna/externa e translação mediolateral) são 

controladas pela geometria das superfícies articulares da PTC. Apesar da colaboração para 

a estabilidade articular, a restrição oferecida pela PTC demonstrou conduzir a um stress 

entre a interface osso-implante. Esse stress é potenciado pelo facto dos dois sistemas 

apresentarem um único componente rádio-ulnar eliminando o movimento entre o rádio e a 

ulna. Embora as PTC ideais devessem permitir uma cinemática articular próxima ao normal 

das articulações úmero-antebraquial e rádio-ulnar, tal design exigiria PTC mais complexas 

do que provavelmente uma de 3 componentes. Recentemente foram concebidas 

modificações de design para ambos os sistemas em resposta respetivos pontos fracos, 

nomeadamente a fraca osteo-integração do implante e luxações de cotovelo pós-operatórias 

(Déjardin & Guillou, 2012). 

 

1.3.4. Prognóstico 

O prognóstico é afetado pela DAD e idade, em cães com 6 ou mais anos de idade, 

nos quais a erosão completa do compartimento medial está quase sempre presente 

(Vermote et al., 2010). Um bom prognóstico está associado com um tratamento cirúrgico 

precoce em cães jovens, em associação com a reabilitação pós-operatória e medidas de 

prevenção contra OA. Contudo, os objetivos dos estudos sobre os resultados de 

procedimentos cirúrgicos específicos são inexistentes. Um algoritmo foi proposto, baseado 

numa avaliação artroscopica e impressões clínicas do autor, para a escolha do tratamento 

de DCM (Griffon, 2006b). Outros estudos propuseram algoritmos, alguns deles incluindo 

novos procedimentos para abordar a DAD (como a ODU) ou envolvendo a potencial causa 

subjacente de DCM (exemplo, TTMBB) (Fitzpatrick & Yeadon, 2009). Na ausência de 

estudos clínicos prospetivos com resultados obtidos objetivamente, o processo de decisão 

da abordagem a seguir em casos de DC mantém-se, para a grande maioria, uma questão 

de opinião e por isso mesmo fonte de controvérsia (Holsworth, 2004; Theyse, 2004). 
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1.4. MANEIO DA DISPLASIA DO COTOVELO / OSTEOARTRITE EM ANIMAIS 

IDOSOS 

Todas as manifestações de DC vão resultar em OA no cão adulto ou idoso. Contudo, 

esta pode não estar presente como uma doença clínica (Comerford, 2007). Nos animais 

com DAD secundária, a crepitação e a efusão articular, e não tanto a claudicação, são os 

principais sinais clínicos (Junior et al., 2009). 

O tratamento médico destes animais consiste no controlo de peso, terapia física, 

dieta específica para benefício articular, terapia com AINEs e suplementação nutricional 

(Comerford, 2007). O impacto da restrição calórica no desenvolvimento da OA na 

articulação do cotovelo foi estudado num grupo de 48 Labradores Retrievers. Os cães 

alimentados com menos 25% das calorias mantiveram uma condição física inferior (4,6 em 

9) comparativamente aos animais controlo (condição física de 6,7 em 9). O primeiros 

também exibiram sinais radiográficos mais ligeiros de OA aos 6 anos de idade. Tendo como 

base estas descobertas, a manutenção do peso no limite inferior normal em cães deve ser 

recomendada de forma a reduzir a progressão de DAD após o tratamento cirúrgico de DC 

(Huck et al., 2009).  

O tratamento conservativo é dominado pela terapia com AINEs, os quais apresentam 

eficácia sintomática no tratamento de articulações osteoartríticas. Contudo, estes AINEs 

induzem sérios efeitos secundários, não sendo a sua utilização prolongada recomendada. 

Os AINEs podem modular o metabolismo da cartilagem, o que sugere que possam interferir 

com a progressão da OA. Por tudo isso, os novos inibidores seletivos das cicloxigenases-2 

(COX-2) podem constituir uma estratégia promissora para o tratamento de OA. Entre os 

relativamente novos tratamentos de OA temos ainda: a diacereina, a glucosamina e o 

sulfato de condroitina. Estes componentes demonstraram ter uma ação sintomática e, 

alguns deles, oferecem importantes evidências de eficácia experimental na inibição de 

alterações estruturais em cães osteoartríticos. Contudo é de salientar que estes 

componentes têm um efeito tardio (após 6-8 semanas do inicio do tratamento), sendo 

recomendada a sua utilização por mais de 2 meses. Inibidores específicos das 

metaloproteinas membranares (tais como a doxiciclina, marmastat) estão também a ser 

estudados como terapias alternativas de OA (Henrotin et al., 2005). 

Por sua vez, o tratamento cirúrgico varia entre: a artroscopia do cotovelo, remoção 

do FPC, se presente, e lavagem da articulação; TEAO; PTC; e/ou artrodese do cotovelo 

(Comerford, 2007). 
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2. CASOS CLÍNICOS 

2.1. Hospital Veterinário do Baixo Vouga 

Durante um período de 5 meses de estágio no Hospital Veterinário do Baixo Vouga 

(HVBV) tive a oportunidade de realizar um estudo com espécie canina (canis familiaris), 

utilizando uma amostra de 11 animais (n=11); Figura 9, 10 e 11. Ao todo foram 

intervencionadas 17 articulações de cotovelo em 10 intervenções cirúrgicas (5 das quais 

precedidas de exame artroscópico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Distribuição da raça e sexo dos cães acompanhados no HVBV. 

 

 

Figura 10 – Distribuição da idade dos animais 

acompanhados no HVBV. 

Figura 11 – Proporção de animais com DC unilateral 

(membro anterior esquerdo ou direito) e bilateral. 
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O médico veterinário realizou a anamnese, exame físico e ortopédico completo. 

Todos os animais na primeira consulta apresentavam claudicação ligeira a moderada. Um 

dos cães de raça Pastor Alemão, diagnosticado com NUPA, apresentava um arco no 

movimento, crepitação à extensão e flexão exagerada do membro afetado. O cão de raça 

indefinida e o de raça Golden Retriever, diagnosticados com OCD, apresentaram atrofia 

muscular generalizada dos membros torácicos e diminuição do ângulo de movimento com 

dor e crepitação das articulações do cotovelo. Foram também observados os seguintes 

sinais clínicos em alguns dos animais observados com diagnóstico de FPCM: supinação dos 

carpos, crepitação à extensão e flexão, efusão do espaço caudolateral do cotovelo, desvio 

do peso corporal para o lado contralateral e apoio intermitente do membro. 

Num dos cães foram registadas as medidas de goniometria (figura 12 e Quadro 2) 

antes e nas duas reavaliações após a abordagem coronoidectomia subtotal do cotovelo 

direito (15 dias e 30 dias depois, respetivamente). De forma a diminuir o erro inerente desta 

medição, este teste foi realizado sempre pelo mesmo operador e repetido três vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Medidas obtidas por goniometria da amplitude de movimento normal da articulação do cotovelo em 

flexão (A) e em extensão (B). Imagens gentilmente cedidas pelo HVBV. 

Quadro 2 – Medidas de goniometria de um cão com FPCM bilateral. 

 

Direito Esquerdo 

Extensão Flexão Extensão Flexão 

Pré-cirúrgico 140º 10º 160º 5º 

1ª Reavaliação 150º 20º 160º 20º 

2ª Reavaliação 130º 20º 140º 20º 

 

Nas medidas obtidas pré-cirurgicamente, o cotovelo direito apresenta ângulos de 

movimento afastados dos valores normais. Contudo uma melhoria na mobilidade do 

cotovelo direito na primeira reavaliação pós-cirúrgica foi observada, apesar de na segunda 
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reavaliação os valores de ambos os cotovelos, especialmente em extensão, se afastarem 

ainda mais dos valores normais, comparativamente aos registados antes da cirurgia. 

Todas as articulações afetadas foram sujeitas a um exame radiográfico sob sedação 

para confirmação da suspeita de DC, o qual incluiu as projeções craniocaudal e mediolateral 

com cotovelo em flexão a 45º (figura 14) ou 90º (figura 15 e 16). Apenas foram realizadas 

estas projeções por serem as regularmente implementadas no hospital em questão e por se 

considerar serem suficientes para o diagnóstico. A projeção craniocaudal (figura 17) permite 

um diagnóstico de OCD e FPCM, enquanto a vista mediolateral é a utilizada para a 

classificação da DC de acordo com as recomendações do IEWG, oferecendo uma melhor 

imagem para avaliar a INC articular e NUPA (Cook & Cook, 2009a).  

 

Figura 13 – Distribuição dos sinais radiográficos dos animais diagnosticados com FPCM. 

A alteração radiográfica mais frequentemente observada foi esclerose na região do 

PCM, mas também foi verificada na tróclea umeral. A osteofitose foi essencialmente 

observada na porção proximal do rádio, tendo-se verificado num dos casos, a sua 

ocorrência sobre o epicôndilo medial do úmero (Figura 13). 
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Figura 14 – Radiografias com projeção mediolateral do cotovelo esquerdo invertido (L) e direito (R), em flexão de 

45º de um cão diagnosticado com NUPA no cotovelo direito. A radiografia do cotovelo direito evidencia uma linha 

radiotransparente entre o PA e a restante ulna, permitindo o diagnóstico de NUPA. Também são visíveis zonas 

de osteofitose periarticular na zona do PA. Imagens gentilmente cedidas pelo HVBV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Radiografias com projeção mediolateral em flexão a 90º de dois animais com DPCM unilateral, de 

um cotovelo esquerdo invertido (L) e um direito (R). As duas articulações apresentam degrau rádio-ulnar (de 

aproximadamente 0,5 mm e 1 mm à esquerda e direita, respetivamente) e esclerose do PCM e incisura radial. 

Imagens gentilmente cedidas pelo HVBV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Radiografias com projeção mediolateral em flexão a 90º do cotovelo, esquerdo invertido (L) e direito 

(R), de um cão com DPCM unilateral. O cotovelo direito apresenta esclerose do PCM e incisura radial, e 

osteofitose da cabeça do rádio. Imagens gentilmente cedidas pelo HVBV. 
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Figura 17 – Radiografias com projeção craniolateral-15º-caudomedial oblíqua do cotovelo esquerdo (L) e direito 

(R), de um cão diagnosticado com DPCM e OCD. As radiografias dos dois cotovelos evidenciam: uma área 

radiotransparente de eburnação da porção medial do côndilo umeral medial (kissing lesions) e osteofitose no 

côndilo umeral medial e PCM. Imagens gentilmente cedidas pelo HVBV. 

 

Após o diagnóstico ou suspeita radiográfica de uma ou mais doenças concorrentes 

de DC, os donos concordaram em realizar a intervenção cirúrgica mais apropriada para o 

caso em questão (Figura 18). 

 
Figura 18 – Distribuição das diferentes modalidades de tratamento consoante o diagnóstico de DC. 

Uma OUP (figura 19) foi realizada em 3 articulações com INC de animais com idades 

compreendidas entre ao 7 e os 8 meses de idade. A cadela de raça Pastor Alemão 

diagnosticada com NUPA realizou uma excisão do PA da ulna (figura 20). Os dois cães 

diagnosticados com OCD grave bilateral realizaram tratamento conservativo com AINEs 

devido a sua idade avançada (6 e 7 anos) e há grave DAD já presente nas articulações do 

cotovelo. Os restantes 8 cães realizaram uma coronoidectomia subtotal do PCM (figura 21), 

4 dos quais bilateral. Nos 4 cães com DPCM unilateral foi realizado um exame artroscópico 

(com um artroscópio de 2,4 mm). No exame artroscópio foi possível visualizar a FPCM e 

eburnação da cartilagem articular do côndilo umeral. Em duas articulações com FPCM e 

inexistência, ou sinais muito ligeiros, de OCD de 2 animais foi realizada uma TTMBB. 
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Figura 19 – Imagens do procedimento de osteotomia ulnar distal de um cão diagnosticado com INC. À esquerda 

apresenta-se o resultado cirúrgico após a osteotomia ulnar distal. À direita observa-se a porção osteotomizada e 

removida da ulna do cão intervencionado. Imagens gentilmente cedidas pelo HVBV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Imagens do procedimento de excisão do PA por artrotomia num cão dianosticado com NUPA: A) 

Abordagem caudolateral da articulação do cotovelo com exposição do PA. B) Identificação do PA não unido. C) 

Excisão do PA não unido. D) PA não unido removido. Imagens gentilmente cedidas pelo HVBV. 
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Figura 21 – Imagens do procedimento de coronoidectomia subtotal de um cão diagnosticado com FPCM: A) 

Abordagem mediolateral do cotovelo e identificação do PCM fragmentado. B) Excisão do PCM fragmentado. C) 

Aspeto final da ulna após a excisão do PCM fragmentado. D) Fragmento do PCM excisionado. Imagens 

gentilmente cedidas pelo HVBV. 
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2.1. Queen’s Veterinary School Hospital 

Durante um período de 3 meses de estágio no Queen’s Veterinary School Hospital 

(QVSH), em Inglaterra tive a oportunidade de realizar um estudo na espécie canina (canis 

familiaris), utilizando uma amostra de 10 doentes (n=10); Figuras 22, 23 e 24. Ao todo foram 

intervencionadas 18 articulações de cotovelo em 10 intervenções cirúrgicas artroscópicas. 

 

Figura 22 – Distribuição da raça e sexo dos cães acompanhados no QVSH. 

 

Figura 23 – Distribuição da idade dos animais 

acompanhados no QVSH. 

 

Figura 24 – Proporção de animais com DC unilateral 

(membro anterior esquerdo ou direito) e bilateral. 

Todos os animais na primeira consulta apresentaram claudicação. Foram também 

observados os seguintes sinais clínicos em alguns dos animais diagnosticados com FPCM: 

resposta dolorosa à palpação dos cotovelos (7 cães) e/ou flexão do cotovelo (2 cães), 

efusão do espaço caudolateral do cotovelo (2 cães), e diminuição da amplitude de 

movimento do membro afetado (1 cão). 
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O diagnóstico definitivo dos 10 cães acompanhados foi realizado por TAC de 18 

articulações afetadas com DPCM (Figura 25).  

Figura 25 – Distribuição dos sinais de TAC dos animais diagnosticados com FPCM. 

Na maioria das articulações sujeitas a TAC, foram identificados fragmento(s) ou 

fissuras do PCM, osteofitose periarticular e esclerose do osso subcondral (Figuras 26, 27, 

28 e 29). A formação de novo osso periarticular foi normalmente identificada nos epicôndilos 

umerais, côndilos umerais, cabeça do rádio, PA, fragmento ósseo separado (possivelmente 

osteófito que sofreu avulsão) e/ou porção craniomedial da cabeça do rádio. A esclerose do 

osso subcondral do PCM por vezes extendia-se à incisura radial e côndilos umerais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Imagem de TAC de um animal 

diagnosticado com FPCM: R – rádio, U – ulna, Um 

– úmero. Identificam-se: dois fragmentos na porção 

axial do PCM, o qual está alterado e esclerótico; a 

incisura radial irregular e esclerótica; e osteofitose 

na porção caudal do PCM, côndilo umeral e cabeça 

do rádio. Imagem gentilmente cedida pelo QVSH. 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Imagem de TAC de um animal 

diagnosticado com FPCM: R – rádio, U – ulna, Um 

– úmero. Identifica-se: um fragmento na porção 

axial do PCM com margens irregulares; e o 

remanescente do PCM esclerótico. Imagem 

gentilmente cedida pelo QVSH. 
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Figura 28 – Imagem de TAC de um animal 

diagnosticado com FPCM: U – ulna, Um – úmero. 

Identifica-se kissing lesions no côndilo medial do 

úmero. Imagem gentilmente cedida pelo QVSH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Imagem de TAC de um animal 

diagnosticado com FPCM: R – rádio, U – ulna, Um 

– úmero. Identificam-se allterações quísticas 

extensas na incisura radial da ulna. Imagem 

gentilmente cedida pelo QVSH. 

Todas as 18 articulações foram abordadas artroscopicamente (com um artroscópio 

de 1,9 mm ou de 2,4 mm, dependendo do tamanho do animal), nas quais uma 

coronoidectomia subtotal e microprefuração ou artroplastia com shaver mecânico do 

remanescente do PCM foram realizadas (Figuras 30, 31, 32 e 33). No final da artroscopia foi 

instilada uma solução anestésica local de uma mistura de bupivacaína e lidocaína 

diretamente no espaço articular. 

 

Figura 30 – Distribuição dos animais pelas categorias: PCM alterado, FPCM in situ e FPCM solto. 
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Figura 31 – Distribuição das alterações observadas no exame artroscópico dos animais diagnosticados com 

FPCM. 

 

Figura 32 – Imagens artroscópicas de um cão com DPCM: A) Remanescente do PCM após a remoção do 

fragmento e desbridamento com shaver. B) Curetagem do remanescente do PCM C) Sinovite moderada e lesões 

de cartilagem na ponta do PCM. Imagens gentilmente cedidas pelo QVSH. 
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Figura 33 – Imagens artroscópicas de um cão com FPCM: A e B) Duas 

vistas que permitem a identificação do fragmento do PCM in situ. C) 

Fragmento do PCM apenas preso por algumas aderências. D) Remoção 

do fragmento do PCM com grasper. E) Visualização do remanescente do 

PCM. F) Desbridamento com shaver automático do remanescente do 

PCM. G) Curetagem do remanescente do PCM. Imagens gentilmente 

cedidas pelo QVSH. 

 

Após a abordagem cirúrgica, os animais tiveram alta com um programa de retorno ao 

exercício físico normal. Nas primeiras 6 semanas os animais estiveram restritos à uma 

jaula/divisão pequena, sendo permitido a realização de pequenas saídas de 5 minutos para 

ir satisfazer as necessidades fisiológicas, 3 a 4 vezes ao dia (não sendo permitidos saltos, 

corridas ou jogos). Entre a 7ª e 12ª semana, o animal aumentou gradualmente o exercício 

realizando caminhadas de inicialmente 10 minutos, 3 a 4 vezes ao dia, aumentando em 5 

minutos o tempo de caminhada por cada semana. A partir da 13ª semana até a 1 mês após 

a cirurgia, o animal aumentou em 5 minutos o tempo de caminhada em cada dia. Ao fim de 

4 meses, o animal pôde regressar por completo ao exercício normal. 

 

Quase todas as articulações estudadas, à exceção de uma, apresentaram sinais 

clínicos característicos de DAD ao exame de TAC e exame artroscópico. Com o intuito de 

reduzir a progressão de OA foi prescrito controlo peso e nutracêuticos (sulfato de condroitina 

e glucosamina) durante o resto da vida dos animais. 
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3. DISCUSSÃO 

Apesar do número reduzido da amostra podemos verificar que a raça e sexo dos 

cães, bem como os sinais clínicos observados durante o exame físico e ortopédico, 

correspondem aos descritos na literatura como os mais prevalentes em animais com DC 

(Innes, 2007; Burton & Owen, 2008a; Lavrijsen et al., 2012). A idade dos animais no 

momento do diagnóstico de DC é menor entre os animais observados no HVBV 

comparativamente aos observados no QVSH. Isto acontece, muito provavelmente, porque 

os casos clínicos, neste úlitmo, são acompanhados por várias instituições/médico 

veterinários propiciando o atraso no diagnóstico e tratamento dos animais. 

O exame radiográfico, segundo a literatura, não é o mais apropriado para o 

diagnóstico de DC. Contudo muitos sinais radiográficos permitem a suspeita de FPCM e, no 

caso de lesões ósseas evidentes, o diagnóstico de NUPA e INC articular (Cook & Cook, 

2009a). Nos exames radiográficos realizados no HVBV, a esclerose do PCM e a osteofitose, 

foram as alterações mais frequentemente identificadas, o que condiz com o relatado na 

literatura (Cook & Cook, 2009a; Lavrijsen et al., 2012). Por outro lado, lesões da cartilagem 

são preferivelmente diagnosticadas por um exame artroscópico, nomeadamente a OCD 

(Cook & Cook, 2009a). Segundo a figura 26, a fragmentação ou fissuramento do PCM, a 

osteofitose periarticular e a esclerose do osso subcondral foram as lesões mais identificadas 

nas articulações intervencionadas por uma TAC, o que também está de acordo com a 

literatura (Cook & Cook, 2009a). É ainda importante salientar que a TAC identificou, em 

todas as articulações examinadas, uma fissura ou fragmentação do PCM, ao contrário do 

observado no exame radiográfico, o que por si só permite um diagnóstico mais fiável e 

seguro. 

 No HVBV o exame artroscópico realizou-se para permitir uma melhor visualização e 

diagnóstico da FPCM. Enquanto no QVSH, este foi realizado para obtenção de informação 

adicional do estado da articulação (especialmente de alterações de cartilagem e progressão 

de OA) e, preponderantemente, como opção de tratamento da DC. Esta diferença de 

abordagem diagnóstica pode ser explicada pela reduzida capacidade financeira e estado de 

desenvolvimento da medicina veterinária no nosso país, comparativamente a um país com 

uma maior qualidade de vida, disponibilidade tecnológica e económica, como é o Reino 

Unido. 

Devido ao reduzido tempo de estágio nos dois hospitais não foi possível ficar com 

uma avaliação objetiva a longo prazo dos casos acompanhados. Contudo, as avaliações 

físicas (nomeadamente referentes à claudicação e à reduzida amplitude de movimento) e 

radiográficas a curto prazo foram quase sempre positivas e não se observou progressão da 

OA. 
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4. CONCLUSÃO 

A DC ocorre frequentemente em cães de raça média a grande, durante o período de 

rápido crescimento. É do conhecimento geral que todas as formas de DC levarão, 

eventualmente, ao desenvolvimento de OA com consequências graves para o bem-estar do 

animal e seus donos. Por estas razões tem havido um grande empenho dos diferentes 

grupos de investigadores a fim de esclarecer a etiopatogenia da DC e, desta forma, 

estabelecer diretrizes para a sua prevenção (Hazewinkel, 2008). 

A heritabilidade da FPC em Retrievers é suficientemente elevada para acreditar que 

a exclusão desses animais dos programas de cruzamento irá traduzir-se num progresso 

genético. Contudo, o mecanismo subjacente à doença primária ainda não está 

completamente estudado e a fenotipagem dos indivíduos demonstra-se assim fundamental 

para a realização de estudos genéticos (Lavrijsen et al., 2012). 

A abordagem detalhada ao animal (anamnese, exame ortopédico, palpação da 

articulação do cotovelo, exame radiográfico e artroscópico) e estudo dos seus resultados 

para determinação da causa da claudicação são fundamentais. Só assim é possível a 

escolha do tratamento mais adequado e uma correta comunicação com os donos de cães 

com claudicação do membro torácico (Cook & Cook, 2009b). Devido à complexidade 

etiológica e patofisiológica desta doença torna-se ainda necessário a criação de novas 

modalidades terapêuticas que consigam resolver a INC e DAD da cartilagem e osso 

subcondral (Burton et al., 2011). 

Na ausência de estudos clínicos prospetivos com resultados obtidos objetivamente, o 

processo de decisão da abordagem a seguir em casos de DC mantém-se, para a grande 

maioria, uma questão de opinião e por isso mesmo fonte de contorvérsia (Holsworth, 2004; 

Theyse, 2004). 

A incidência das doenças que cursam com DC tem sofrido alterações nos estudos 

realizados nos últimos anos. Isto pode refletir diretamente o sucesso das medidas 

preventivas de reprodução de animais diagnosticados, mas é mais provavel que se deva a 

uma pré-seleção mais cuidada dos donos e veterinários (Lavrijsen et al., 2012). 
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6. ANEXOS 

ANEXO I – Heritabilidades de fragmentação do processo coronoide medial obtidas em 

diferentes estudos. 

Raça Número de Cães Heritabilidade Referência bibliográfica do estudo 

Labrador retriever 

 0,29 Hazewinkel et al., 1995 

2627 0,10 Mäki et al., 2002 

2693 0,17 Lavrijsen et al., 2012 

Golden retriever 
2640 0,26 Mäki et al., 2002 

1213 0,24 Lavrijsen et al., 2012 

Pastor Alemão 
3121 0,15 Mäki et al., 2002 

2645 0,18 Janutta et al., 2006 

Cão Montanhês de Berna 
1769 0,17 Mäki et al., 2002 

974 0,06 Lavrijsen et al., 2012 

Rottweiler 
3386 0,37 Mäki et al., 2002 

 0,31 Mäki et al., 2004 

 

 

ANEXO II - Protocolo para tomografia computorizada do cotovelo e avaliação da 

incongruência articular por Cook & Cook (2009a), Holsworth et al. (2005) e Wagner et 

al. (2007). Adaptado de Griffon (2010). 

 Animal em decúbito dorsal, direito e simétrico 

 Membros em extensão num ângulo fixo de 135º 

 Articulações do cotovelo numa posição neutra 

 Definições recomendadas: cassetes de 1 mm com 50% de sobreposição 

 Scan desde da ponta do olecrâneo até 2 cm distal da cabeça do rádio 

 Medidas da janela: 1500 e 3500 HU (melhores para identificar incisura radial, 

defeitos trocleares, osso subcondral, fragmentos e INC) 

 Nível da janela: 50 HU 

 Medir a distância vertical entre as extremidades proximais nas vistas reconstruídas 

do rádio e da ulna nos seguintes planos (da esquerda para a direita): 

 Projeção frontal no ápice do PCM 

 Projeção frontal no corpo do PCM 

 Projeção frontal na incisura troclear 

 Projeção sagital na incisura troclear 
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Mínima                         Dor articular/ claudicação                         Severa

Boa            Não responsiva ao tratamento conservativo           Má/Baixa

Mínimas                         Alterações artroscópicas                        Severas

Idoso                                  Idade do animal                                  Jovem

Mínimos                            Sinais radiográficos                            Severos

Má/Baixa                     Colaboração animal/dono                     Excelente

Tratamento conservativo                                     Tratamento cirúrgico

 

ANEXO III – Sistema de classificação derivado da classificação de Outbridge das 

alterações artroscópicas de doença do compartimento medial. Adaptado de Griffon 

(2012). 

 

 

ANEXO IV – Representação esquemática de uma escala de gradiente dos principais 

fatores do algoritmo de decisão para o tratamento de doença do compartimento 

medial. Adaptado de Fitzpatrick & Yeadon (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de DCM Avaliação artroscópica 

1 Fragmento na margem medial do processo coronoide medial (FPCM) 

2 Erosão/Fragmento do rim lateral do PCM 

3 Fragmento livre (in situ, não deslocado ou minimamente deslocado e fixo) 

4 Fissura (que não pode ser libertado por sonda) 

5 Fragmentos múltiplos 

6 Osteófitos no PCM 

7 Ratos articulares (fragmentos deslocados, osteófitos fraturados) 
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Sinais 
clínicos e/ou 
radiográficos 

de DPC

Artroscopia do 
coronoide

Normal

Excluir 
outras 

patologias

Tratamento 
conservativo

Alterações ou 
malácia da 
cartilagem

Sinais 
clínicos 
ligeiros

DPCM 
unilateral ou 

ligeira 
contralateral

DPCM 
contralateral 

em fase 
terminal

Sinais 
clínicos 

marcados

Fissuras limitas 
à Incisura 

Radial

Sinais 
clínicos 
ligeiros

TTMBB

Sinais 
clínicos 

marcados

Fragmentação

Fissura evidente

ou Eburnação

Coronoidectomia 
subtotal

Desbridamento 

ou Remoção do 
fragmento

ANEXO V – Algoritmo de decisão para o tratamento de doença do processo coronoide 

medial. Adaptado de Fitzpatrick & Yeadon (2009). 

 

 

 

ANEXO VI – Classificação de Outerbridge modificada para lesões cartilagíneas 

articulares. Adaptado de Goldhammer (2010). 

Graus Lesões cartilagíneas articulares 

Grau I Sinais de condromalácia; hipertrofia e amolecimento 

Grau II Fibrilhação e fissura cartilagínea de espessura parcial 

Grau III Fissura de espessura total 

Grau IV Erosão de espessura total, com exposição do osso subcondral 
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Sinais clínicos 
e/ou 

radiográficos 
de DCM

Artroscopia 
do côndilo 
medial do 

úmero

Normal

Sem 
DPCM

Outros 
diagnósticos

Com 
DPCM

Defeito de 
cartilagem 
de grau I-II 
(escala de 
Outbridge)

kissing 
lesions

Defeito de 
cartilagem de 

grau III-IV 
(escala de 
Outbridge)

kissing 
lesions 

ou 
Conflito 
úmero-
ulnar

OCD e 
kissing 
lesions

Focal

Coronoide
ctomia 

subtotal 

+ 

OUP

Extensa

SHO

OCD sem 
kissing 
lesions

DCPM 
ligeira

TEAO, Coronoid
ectomia subtotal 

+ OUP ou 
Desbridamento 

+ 
Microperfuração 

Sem 
DPCM

TEAO ou 
Desbridamento

+

Microperfuração

ANEXO VII – Algoritmo de decisão para o tratamento de osteocondrite dissecante do 

côndilo medial do úmero. Adaptado de Fitzpatrick & Yeadon (2009). 

 


