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Resumo 

O varus e valgus femoral distal são definidos como uma angulação, medial ou 

lateral, do fémur distal em relação à linha média do corpo do mesmo, estando estas 

deformações intimamente associadas com a luxação patelar, tanto medial como lateral. 

A luxação patelar é uma das condições ortopédicas mais comummente diagnosticadas 

em cães, que pode causar osteoartrite, dor e claudicação. Pode ocorrer em qualquer 

raça, mas incide maioritariamente em raças de pequeno porte. A maioria dos casos são 

diagnosticados enquanto jovens, ou em fases precoces da doença, no entanto os sinais 

clínicos podem surgir em qualquer idade. Estão descritas múltiplas técnicas cirúrgicas 

para a correção desta condição, estando muitas delas centradas no realinhamento do 

mecanismo de flexão do membro. Para isso são requeridas técnicas de osteotomia e 

ostectomia do fémur. No entanto, qual o valor angular a partir do qual se devem realizar 

e o valor final a obter são ainda tema de debate na literatura. 

Os objetivos deste trabalho foram tentar padronizar a caracterização das 

deformidades acima referidas, pretendeu-se comparar os valores do ângulo anatómico 

lateral distal do fémur (aLDFA) e do ângulo mecânico lateral distal do fémur (mLDFA) 

em cães de diferentes conformações, assim como comparar esses mesmos ângulos 

entre animais com e sem luxação de patela.  

Para isso, inicialmente, foram utilizadas 238 radiografias de fémures de cães 

que não apresentavam luxação de patela, divididos em três grupos (Grupos I, II e III), 

dependendo da sua conformação, segundo a Federação Cinológica Internacional (FCI). 

O Grupo I foi constituído por animais de raças suscetíveis à luxação patelar, o Grupo II 

por cães de parar e poodles de médio porte e o Grupo III por cães molossoides de 

grande porte. Estes grupos foram comparados entre si. De seguida, foram utilizadas 33 

radiografias de fémures de cães que apresentavam luxação patelar, formando um outro 

grupo (Grupo IV), que foi comparado com o Grupo I. Finalmente, o Grupo IV foi dividido 

em dois, segundo o grau de luxação (Grupo IVa , graus I e II e Grupo IVb , graus III e 

IV), que foram comparados entre si. 

Em relação aos resultados, foram encontradas diferenças significativas 

(P<0,05) entre as médias de aLDFA e mLDFA do Grupo I (98,2±4; 101,5±3,3) em 

relação ao Grupo II (95,7±3,4; 99,3±2,7) e Grupo III (95±3,3; 98,9±2,8), já os dois últimos 

não tiveram diferenças significantes entre si (P>0,05). Os valores foram também 

significativamente maiores no Grupo IV (100,8±5,3; 104,1±4,3) quando comparados 

com os do Grupo I. Não foi possível validar estatisticamente a diferença de valores 
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médios entre o Grupo IVa e IVb, apesar dos valores dos membros com luxação patelar 

de grau III e IV serem bastante maiores, devido ao número reduzido de animais deste 

grupo. 

Nesta população foi possível verificar que varus ou valgus femoral está 

associado ao surgimento de luxação patelar e que raças predispostas ao surgimento 

desta patologia apresentam valores médios significativamente mais elevados em 

relação aos demais grupos. Os nossos resultados podem ser úteis para que os 

cirurgiões possam determinar com maior exatidão o grau de deformação presente em 

determinado caso clínico e ajudar na decisão para os ângulos de correção necessários 

para restabelecer o alinhamento do membro.  
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Abstract 

 Distal femoral varus and valgus are defined as a medial or lateral angulation of 

the distal femur in relation to the midline of its body, and these deformations are closely 

associated with patellar luxation, both medial and lateral. Patellar luxation is one of the 

most commonly diagnosed orthopedic conditions in dogs, which can cause 

osteoarthritis, pain and lameness. It can occur in any breed, but mainly affects small 

breeds. Most cases are diagnosed as young or in early stages of the disease, however, 

clinical signs can arise at any age. Multiple surgical techniques are described for the 

correction of this condition, many of them focused on the realignment of the limb flexion 

mechanism. For this, osteotomy and ostectomy techniques of the femur are required. 

 The objectives of this study were to try to standardize the characterization of 

the aforementioned deformities, describing a method for the measurement of the distal 

femoral angles. In addition, it was intended to compare the anatomical lateral distal 

femoral angle (aLDFA) and the mechanical lateral distal femoral angle (mLDFA) in dogs 

of different conformations as well as compare these same angles between animals with 

and without patellar luxation. 

 In order to do this, we initially used 238 radiographs of femurs of dogs that did 

not present patellar luxation, which were divided into three groups (Groups I, II and III), 

depending on their conformation, according to the International Cynological Federation 

(FCI). Group I was composed of susceptible animal breeds to patellar luxation, Group II 

by pointing dogs and medium poodles, and Group III by large molossoid dogs. These 

groups were compared to each other. Then, 33 radiographs of femurs of dogs with 

patellar luxation were used, forming another group (Group IV), which was compared with 

Group I. Finally, Group IV was divided into two, according to the grade of dislocation 

(Groups IVa, grade 1 and 2 and IVb, grade 3 and 4), which were compared to each other. 

 According to the results, significant differences (P<0.05) were found between 

the means of aLDFA and mLDFA of Group I (98,2 ± 4; 101,5 ± 3,3) in relation to Group 

II (95,7 ± 3,4, 99.3 ± 2,7), and Group III (95 ± 3,3; 98,9 ± 2,8); the latter two had no 

significant differences (P>0,05). The values were also significantly higher in Group IV 

(100,8 ± 5,3, 104,1 ± 4,3) when compared with those in Group I. It was not possible to 

statistically validate the difference of average values between Group IVa and IVb, 

although the values of the limbs with patellar luxation of grade III and IV are much larger, 

due to the reduced number of animals of this group. 
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 In this population it was possible to verify that femoral varus or valgus is 

associated with the appearance of patellar dislocation and that breeds predisposed to 

the onset of this pathology have significantly higher mean values in relation to the other 

groups. Our results may be useful in determining if any femoral deformity is present and 

assist in determining the correction angles required to restore limb alignment. 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Comparação de ângulos anatómicos femorais em cães com e sem luxação patelar 

Capítulo I – Revisão Bibliográfica 

 As deformidades angulares do fémur são apontadas como uma das principais causas 

e, simultaneamente, consequência da luxação medial e lateral da patela, doença que 

representa uma das condições ortopédicas mais frequentes na clínica. Estas deformidades 

provocam um deslocamento do grupo quadríceps, interferindo no correto funcionamento do 

mecanismo de extensão e flexão do joelho, levando a patela a deslocar-se medial ou 

lateralmente em relação ao sulco troclear do fémur, local fisiologicamente correto para esta 

se movimentar. 

A avaliação da existência e grau de deformidades angulares é feita através de 

medições angulares, executadas em imagens radiográficas ou tomográficas do fémur, não se 

encontrando ainda bem definidos na bibliografia os métodos de medição nem os valores de 

referência para esses ângulos. Caso haja indicação para tal, a correção dessas deformidades 

passa pela cirurgia corretiva, através de técnicas de osteotomia e ostectomia do fémur. Para 

a execução das técnicas corretivas é necessário o seu correto planeamento, passando por 

uma exata medição da deformidade em causa e pela obtenção de valores angulares finais o 

mais corretos possível. Existe, contudo, alguma falta de objetividade na caracterização destas 

alterações, assim como na sua correção, devido à escassez de estudos relacionados com 

este tema.  

 Este trabalho é composto por um primeiro capítulo, onde é feita uma revisão 

bibliográfica à cerca dos temas anteriormente referidos, abordando a anatomia do joelho e a 

sua biomecânica, a relação entre as deformidades e a luxação de patela, os vários ângulos e 

valores, nas diferentes projeções, já referidos na bibliografia e as várias técnicas de correção 

para os diferentes tipos de deformidades. Já o segundo capítulo corresponde a um estudo 

retrospetivo onde são relacionados valores angulares do fémur, no seu plano frontal, entre 

cães de diferentes conformações e entre cães com e sem luxação de patela, com o objetivo 

de caracterizar melhor este tipo de patologia, assim como definir valores angulares padrão 

para alguns grupos conformacionais. 
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1. Bases anatómicas e biomecânicas da articulação do joelho 

O joelho é uma articulação complexa, condilar e sinovial, composta pelas articulações 

femorotibial, femoropatelar e tibiofibular (Robins, 1990; Evans e De Lahunta, 2013b). O fémur 

é o maior e mais pesado osso do cão, no entanto, em raças de grande porte, este pode ser 

mais curto do que a tíbia (Evans e De Lahunta, 2013a). A extremidade proximal articula-se 

com o osso coxal, formando um ângulo craniocaudal de cerca de aproximadamente 110º 

(Evans e De Lahunta, 2013a).  A extremidade distal do fémur, que compõe a articulação do 

joelho, é quadrangular e projeta-se caudalmente, articulando com a tíbia, formando, em 

estação, um ângulo craniocaudal aproximado de 110º (Rumph e Hathcock,1990). Participam 

nas duas principais articulações do joelho, três superfícies articulares do fémur. Duas destas 

são os côndilos medial e lateral, e a terceira é a tróclea (Figura 1 e 2) (Carpenter e Cooper, 

2000; Evans e De Lahunta, 2013b). 

 

 

Figura 1. Vista lateral do fémur esquerdo. 
1, trocanter maior; 2, foramen obturador; 
3, terceiro trocanter; 4, corpo do fémur; 5, 
tuberosidade supracondilar medial; 6, 
epicôndilo lateral; 7, côndilo medial; 8, 
côndilo lateral; 9, fossa extensora; 10, 
colo do fémur; 11, cabeça do fémur 
(Adaptado de Evans e de Lahunta, 
2013a). 

Figura 2. Vista cranial do fémur esquerdo. 
1, trocanter maior; 2, Linha do m. vasto 
lateral; 3, corpo do fémur; 4, epicôndilo; 5, 
patela; 6, tróclea; 7, epicôndilo medial; 8, 
linha do m. vasto medial; 9, trocanter 
menor; 10, colo do fémur; 11, cabeça do 
fémur (Adaptado de Evans e de Lahunta, 
2013a). 
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Os côndilos são ambos convexos nos planos sagital e transverso, no entanto, o côndilo 

medial é menor e apresenta uma curvatura menos acentuada nos dois planos. O côndilo 

medial tem uma forma mais oval do que o côndilo lateral que é mais arredondado, no entanto, 

a área da superfície de ambos é semelhante (Slocum e Devine, 1983). Os côndilos articulam-

se com os meniscos e estes são separados entre si pela fossa intercondilar. Esta tem uma 

direção ligeiramente oblíqua o que faz com que a porção caudal da fossa se encontre mais 

lateral do que a porção cranial (Fitch et al., 1995). As superfícies articulares dos côndilos são 

contínuas, proximocaudalmente, com as pequenas superfícies articulares dos ossos 

sesamoides do m. gastrocnémio, também designadas de fabelas (Evans e De Lahunta, 

2013a; Carpenter e Cooper, 2000). A superfície articular do côndilo lateral é maior do que a 

medial e essa assimetria juntamente com o facto do ligamento colateral medial ser mais curto 

do que o ligamento colateral lateral e a articulação do côndilo lateral ser mais caudal do que 

a do côndilo medial, faz com que haja uma rotação interna passiva da tíbia durante o 

movimento de flexão, sendo que a contração do músculo poplíteo também desempenha um 

importante papel neste mecanismo (Slocum e Devine, 1983; Robins,1990).  

A tróclea femoral, ou superfície patelar, é um largo sulco articular na superfície cranial 

da extremidade distal do fémur, que é contínuo com as superfícies articulares dos côndilos, 

sendo a porção medial (lábio medial da tróclea) ligeiramente mais espessa do que a lateral 

(lábio lateral da tróclea) (Evans e De Lahunta, 2013a). Localizados proximal e cranialmente 

às superfícies articulares dos côndilos medial e lateral, encontram-se os epicôndilos medial e 

lateral, que servem de origem aos ligamentos colateral medial e lateral, respetivamente. 
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A tíbia é um osso longo que se articula com o fémur, na porção proximal, com o tarso, 

na porção distal, e com a fíbula, lateralmente na porção proximal e distal (Evans e De Lahunta, 

2013a). A extremidade proximal deste osso é relativamente triangular na sua secção 

transversa e mais grossa do que a extremidade distal, que é mais cilíndrica, sendo a face 

articular proximal designada de mesa tibial ou plateau tibial (Evans e De Lahunta, 2013a). A 

mesa tibial é constituída por dois côndilos, lateral e medial, que representam a superfície 

articular proximal, e por uma eminência intercondilar, composta pelos tubérculos 

intercondilares medial, ligeiramente mais elevado, e lateral e ainda pelas três áreas 

intercondilares (cranial, central e caudal), para a fixação de ligamentos cruzados e meniscos, 

onde se inserem alguns dos ligamentos do joelho (Evans e De Lahunta, 2013b). Cranialmente 

a esta eminência existe uma depressão oval, chamada área intercondilar cranial, caudalmente 

existe uma depressão menor, chamada área intercondilar caudal. No côndilo lateral existe 

uma pequena faceta na zona caudolateral, onde se articula a fíbula (Robins,1990). Na zona 

Figura 3. Vista caudal da tíbia esquerda. 
1,côndilo medial; 2, insisura poplítea; 3, 
corpo da tíbia; 4,superfície articular distal; 
5, maleolo lateral; 6, fíbula; 7, sesamóide 
no tendão do m.poplíteo; 8, côndilo lateral; 
9, área intercondilar cranial (adaptado de 
Evans e de Lahunta, 2013a). 

Figura 4. Vista cranial da tíbia esquerda. 1, 
eminência intercondilar; 2, sulco extensor; 3, 
côndilo lateral; 4, cabeça da fíbula; 5, fíbula; 
6, espaço interosseo; 7, maleolo lateral; 8, 
maleolo medial; 9, tíbia; 10, bordo cranial; 11, 
tuberosidade tibial; 12, côndilo medial; 13, 
área intercondilar cranial (adaptado de 
Evans e de Lahunta, 2013a). 
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proximal cranial da tíbia encontra-se a tuberosidade tibial, onde se insere o tendão patelar, 

assim como parte do m. bíceps femoral e m. sartório. O bordo cranial, também designado de 

crista da tíbia, corresponde à extensão distal da tuberosidade tibial (Evans e De Lahunta, 

2013b).  

A patela (figura 5) é uma ossificação na inserção do tendão do grupo muscular 

quadríceps e representa o maior osso sesamoide do cão (Roush, 1993). A sua forma é oval, 

sendo a base a porção mais proximal e achatada e o ápex a porção mais distal e pontiaguda. 

Distalmente à patela existe o ligamento patelar que a liga à tuberosidade tibial. A superfície 

articular é convexa em todas as direções, deslizando sobre a tróclea do fémur. Existem dois 

processos cartilaginosos em cada lado da patela denominados de fibrocartilagem parapatelar 

medial e lateral que se articulam com o lábio medial e lateral da tróclea, respetivamente, e 

que auxiliam na prevenção da luxação patelar. A patela é firmemente mantida na tróclea pela 

fáscia femoral medial e lateral (fáscia lata) (Evans e De Lahunta, 2013b). A patela é separada 

da cápsula articular por uma grande quantidade de gordura, chamada de gordura infrapatelar. 

A nível biomecânico, a patela tem a função de fornecer uma maior superfície ao tendão do 

quadríceps (Robins, 1990; Evans e De Lahunta, 2013b), assim como a de alterar a direção 

de tração do mecanismo do quadríceps, funcionando como um braço de alavanca. A função 

da patela no mecanismo extensor do joelho é também proporcionar estabilidade cranial e 

rotacional, protegendo assim o tendão do quadríceps durante o movimento (Howard et al., 

1986). 

  

 

Figura 5. Vista caudal da patela e estruturas 
envolventes. 1, m. Sartorius; 2, m. Vasto medial; 
3, cartilagem parapatelar; 4, patela; 5, tendão 
patelar; 6, gordura infrapatelar; 7, m. vasto lateral 
e intermédio; 8, m. reto femoral (Adaptado de 
Evans e de Lahunta, 2013b). 
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A fíbula é um osso longo e fino que se articula com a porção caudolateral do côndilo 

lateral da tíbia, formando a articulação tibiofibular. Tendo em conta que este osso suporta 

pouco ou mesmo nenhum peso, a sua função principal é a de servir como origem de alguns 

músculos e inserção do ligamento colateral lateral, na sua porção mais proximal, ou cabeça 

da fíbula (Evans e De Lahunta, 2013a). 

 

Para além dos ossos longos já mencionados, a articulação do joelho é também 

composta por quatro ossos sesamoides: a patela, os sesamoides lateral e medial do m. 

gastrocnémio e o sesamoide do m. poplíteo (Robins, 2000). Os processos dos ossos que 

compõem a articulação do joelho servem de inserção a músculos e ligamentos (Figura 6), 

funcionando todo esse mecanismo e principalmente a interação entre os ligamentos e a 

patela, como uma alavanca que melhora o desempenho desses mesmos ligamentos e 

tendões. Assim, a estrutura anatómica dos ossos que compõem o joelho desempenha um 

importante papel no normal movimento da articulação (Robins, 1990; Evans e De Lahunta, 

2013b). 

No que diz respeito aos restantes ossos sesamoides, o lateral do m. gastrocnémio é 

maior que o medial e ambos se encontram nas facetas do fémur distal (Figura 3 e 4). O terceiro 

sesamoide, o poplíteo, encontra-se na origem do m. poplíteo, articulando-se com o aspeto 

caudal do côndilo lateral da tíbia (Robins, 1990; Evans e De Lahunta, 2013a). Estes ossos 

podem estar fraturados, deslocados ou ausentes em indivíduos normais (Park, 1979). 

A cápsula articular do joelho é a maior de todas as articulações do cão, sendo 

composta por duas camadas e três sacos que estão interligados. A camada mais externa é 

designada de lâmina fibrosa e é composta por tecido fibroso, sendo a camada interna, lâmina 

Figura 6. Representação esquemática das 
estruturas que compõem o joelho esquerdo 
do cão. 1, tróclea do fémur; 2, lábio lateral 
da tróclea; 3, tendão do m. extensor digital 
longo; 4, tendão do m. poplíteo; 5; ligamento 
colateral lateral; 6, menisco lateral; 7, 
tuberosidade tibial; 8, ligamento patelar; 9, 
patela; 10, fibrocartilagem parapatelar; 11, 
ligamento intermeniscal; 12, menisco 
medial; 13, ligamento colateral medial; 14, 
ligamento cruzado cranial; 15, ligamento 
cruzado caudal; 16, lábio medial da tróclea 
femoral (Adaptado de Carpenter e Cooper, 
2000). 
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sinovial, composta de tecido conjuntivo, vascular e produtora de fluido sinovial. É a partir do 

periósteo da tíbia e do fémur que surgem estas duas camadas, mantendo-se em contacto 

íntimo, excetuando a zona distal ao ápex da patela, onde estão separadas pela gordura 

infrapatelar (Leeson et al., 1988; Robins,1990; Evans e De Lahunta, 2013b). A cápsula é 

formada pelos sacos patelar, femorotibial lateral e medial. Os dois últimos encontram-se entre 

os côndilos lateral e medial, do fémur e tíbia, respetivamente. Já o saco patelar inicia-se junto 

da fibrocartilagem parapatelar e estende-se lateral, medial e proximalmente, por baixo do 

tendão de inserção do m. quadríceps femoral e distalmente este une-se aos sacos 

femorotibiais. O líquido sinovial é uma substância lubrificante e com a capacidade de levar 

nutrientes e de remover metabolitos da cartilagem articular, que é avascular, e dos meniscos 

(Evans e De Lahunta, 2013b). 

Em relação aos ligamentos do joelho (Figura 7 e 8), há a salientar os ligamentos 

colaterais medial e lateral e os ligamentos cruzados cranial e caudal, sendo estas as principais 

estruturas anatómicas evolvidas na estabilidade do joelho (Arnoczky e Marshall, 1977). O 

ligamento colateral lateral é composto pela porção superficial e profunda, tendo como origem 

a zona do ligamento femoropatelar lateral e a zona de origem do tendão do músculo poplíteo, 

no epicôndilo lateral do fémur, estendendo-se caudodistalmente e inserindo-se na cabeça da 

fíbula (profundo) e sobre a fáscia do músculo peronial longo (superficial) (Vasseur, 2003). Já 

o ligamento colateral medial origina-se no epicôndilo medial do fémur e estende-se 

distalmente formando uma forte ligação com a cápsula articular e com o menisco medial, 

inserindo-se na região proximal medial da tíbia (Vasseur, 2003). Funcionalmente, o ligamento 

colateral medial tem uma porção caudal e cranial, sendo que em flexão, a porção caudal torna-

se laxa e em extensão fica tensa. Pelo contrário, a porção cranial mostra-se tensa em flexão 

e laxa em extensão (Vasseur, 2003). Com isto, os ligamentos colaterais têm a função de 

minimizar o varus (adução) e o valgus (abdução) em extensão do membro. Já em flexão, essa 

função fica limitada e são os ligamentos cruzados os principais responsáveis pela estabilidade 

rotacional, limitando a rotação interna da tíbia, visto que há um afrouxamento do ligamento 

colateral lateral. No entanto, os ligamentos cruzados não evitam a rotação externa, sendo os 

ligamentos colaterais os principais responsáveis por essa função (Vasseur, 2003). 

  



 

 
9 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Comparação de ângulos anatómicos femorais em cães com e sem luxação patelar 

 

O ligamento cruzado cranial origina-se principalmente na zona caudomedial do côndilo 

lateral do fémur, de seguida estreita-se em espiral e segue craniomediodistalmente, inserindo-

se na área intercondilar cranial da tíbia (Arnoczky e Marshall, 1977). Já o ligamento cruzado 

caudal origina-se no aspeto cranioproximolateral do côndilo medial do fémur, segue 

caudodistalmente cruzando-se com o ligamento cruzado cranial e insere-se na incisura 

poplítea da tíbia (Arnoczky e Marshall, 1977; Arnoczky,1988). O primeiro tem como função 

prevenir o avanço cranial da tíbia em relação ao fémur, evitar a hiperextensão do joelho e 

evitar a rotação interna da tíbia em conjunto com o ligamento cruzado caudal. Este último tem 

também a função de evitar o deslocamento caudal da tíbia (Vasseur, 2003; Evans e De 

Lahunta, 2013b).  

Os côndilos da tíbia são separados dos côndilos do fémur pelo menisco lateral e medial 

com apenas uma pequena área de contacto entre ambos, visto que estes contactam 

maioritariamente com os meniscos. (Figura 9) (Evans e De Lahunta, 2013b). Os meniscos 

são fibrocartilagens bicôncavas em forma de discos incompletos, abertos na direção do eixo 

Figura 7. Representação esquemática 
dos ligamentos do joelho direito, vista 
lateral. 1, tendão do m. poplíteo; 2, 
ligamento colateral lateral; 3, sesamoide; 
4, ligamento femoropatelar lateral; 5, 
tendão de inserção do m.quadriceps 
femoral; 6, patela; 7 , tendão patelar; 8, 
menisco lateral; 9, tuberosidade tibial; 10, 
crista da tíbia; 11, tendão de origem do m. 
extensor digital longo; 12, ligamento 
cranial da cabeça da fíbula; 13, fíbula; 14, 
tíbia; 15, fémur (Adaptado de Carpenter e 
Cooper 2000). 

Figura 8. Representação esquemática dos 
ligamentos do joelho direito, vista medial. 1, 
fémur; 2, ligamento femoropatelar medial; 3, 
sesamoide; 4, ligamento colateral medial; 5, 
tendão de origem do poplíteo; 6, ligamento 
cranial da cabeça da fíbula; 7, fíbula; 8, tíbia; 
9, crista da tíbia; 10, tuberosidade tibial; 11, 
tendão patelar ; 12, menisco medial; 13, 
patela; 14, tendão de inserção do m. 
quadriceps femoral (Adaptado de Carpenter 
e Cooper 2000). 
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da tíbia, como que formando um “C”. A porção central destas fibrocartilagens é fina e côncava, 

ao contrário das margens, que são grossas e convexas. Estes encontram-se aderidos à tíbia 

pelos ligamentos meniscotibiais caudais e craniais, já o menisco lateral liga-se também ao 

fémur pelo ligamento meniscofemoral. Existe também o ligamento intermeniscal que une 

cranialmente ambos os meniscos (Carpenter e Cooper, 2000; Evans e De Lahunta, 2013b). 

O menisco medial encontra-se fixo ao ligamento colateral medial e à cápsula articular pelos 

ligamentos coronários, o que não acontece com o menisco lateral, tornando-o mais móvel 

(Arnoczky e Marshall, 1977). A principal função dos meniscos é a de absorção de energia e a 

transferência desta ao longo da articulação, evitando o choque entre as superfícies articulares 

ósseas, bem como a estabilização e lubrificação da articulação (Vasseur, 2003). 

 

 

  

Figura 9. Vista proximal da mesa tibial esquerda e respetivas estruturas. 1, 
ligamento meniscotibial cranial do menisco medial; 2, ligamento cruzado 
cranial; 3, menisco medial; 4, ligamento colateral medial; 5, ligamento 
cruzado caudal; 6, ligamento meniscotibial caudal do menisco lateral; 7, 
ligamento meniscofemoral; 8, ligamento colateral lateral; 9, menisco lateral; 
10, ligamento meniscotibial cranial do menisco lateral; 11, ligamento 
intermeniscal; 12, tendão patelar; 13, ligamento meniscotibial caudal do 
menisco medial (Adaptado de Carpenter e Cooper 2000). 
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Em relação à musculatura do membro pélvico (Figura 10), há que destacar o m. 

quadríceps femoral, que é o músculo extensor primário do joelho e cobre as porções lateral, 

medial e cranial do fémur. É composto por quatro divisões musculares, o m. reto femoral, o 

m. vasto medial, m. vasto lateral e m. vasto intermédio (Robins,1990). Os tendões de inserção 

deste grupo muscular contêm a patela, inserindo-se na sua base através do tendão de 

inserção do m. reto femoral. Distalmente, do vértice da patela continuam-se como ligamento 

patelar, para se inserirem na tuberosidade tibial (Henderson e Milton, 1978). A contração de 

qualquer um dos músculos deste grupo provoca uma força que comprime a patela contra a 

tróclea e consequentemente traciona a tuberosidade da tíbia cranialmente, provocando a 

extensão do joelho (Henderson e Milton, 1978).  

 

Os principais movimentos desta articulação são os de flexão e de extensão. No 

entanto, como os côndilos femorais rolam e deslizam sobre a mesa tibial, há movimentos de 

deslocamento cranial e caudal, de compressão e distração, de rotação interna e externa, de 

angulação em varus e valgus, assim como de translação lateral e medial (Arnoczky e Marshall, 

1977). Todos os movimentos desta articulação envolvem a complexa interação do fémur 

distal, da tíbia proximal, da fíbula proximal, assim como dos músculos do membro pélvico, da 

cápsula articular, dos ligamentos e meniscos (Robins, 1990). A alteração de qualquer 

estrutura leva a que forças anormais sejam exercidas nas restantes componentes do joelho. 

Com isto, a lesão inicial não só conduz a uma disfunção primária, como, consequentemente, 

levará a uma degeneração e degradação progressiva nas restantes estruturas articulares. 

Figura 10. Vista cranial do membro 
posterior esquerdo e respetivas estruturas 
musculares. Os mm. reto femoral e vasto 
lateral foram seccionados e rebatidos 
lateralmente. 1 e 3, m. reto femoral; 2, m. 
vasto lateral; 4, m. vasto lateral; 5, m. vasto 
intermédio; 6, m. vasto medial (Adaptado 
de Evans e de Lahunta, 2013b).  
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Portanto, para que qualquer lesão seja corretamente corrigida, independentemente da 

estrutura afetada, é essencial conhecer a normal anatomia do joelho. Esse conhecimento 

permite uma melhor seleção do tratamento adequado, para conseguir um retorno precoce à 

função normal da articulação minimizando o grau de lesão articular degenerativa (Carpenter 

e Cooper, 2000).   
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2.  Deformidades angulares  

2.1. Etiopatogenia das deformidades femorais 

As deformidades podem ser angulares e rotacionais e são provocadas por alterações 

ao normal crescimento dos ossos ou pela alteração da sua conformação (Schulz, 2002). As 

deformidades de ossos longos podem originar problemas funcionais, quando tais 

deformidades excedem o limite compensatório do animal. As deformidades angulares e 

rotacionais podem causar stress articular anormal sobre as articulações, com aumento da 

pressão nestas, que com o passar do tempo levará ao surgimento de doença articular 

degenerativa (Piermattei et al., 2006). As principais causas dessas deformidades são o 

encerramento prematuro da placa fisária (Figura 11) ou a incorreta redução anatómica da 

fratura de um osso longo (Piermattei et al., 2006). No entanto, podem existir outros fatores 

que levam ao surgimento de deformidades como por exemplo a luxação congénita de patela 

(Piermattei et al., 2006; Schulz, 2013; Yasukawa e Edamura, 2016).  

 

O encerramento prematuro da placa fisária pode acontecer secundariamente a fraturas 

de Salter-Harris, de qualquer tipo, pois envolvem diretamente a zona de crescimento do osso, 

podendo resultar em atraso temporário, ou encerramento prematuro da placa. Este 

encerramento pode ocorrer em toda a placa ou apenas num determinado ponto da mesma 

(Piermattei et al., 2006). O resultado imediato desta patologia pode não ser muito percetível, 

mas com o passar do tempo, as deformidades angulares ou rotacionais começam a surgir, 

observando-se radiograficamente a substituição do tecido cartilaginoso radiotransparente, 

Figura 11. Lesão na placa de crescimento 
(*) e consequente deformidade associada 
(O'Brien e Morgan, 1971). 
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característico da placa de crescimento, por tecido de densidade óssea uniforme com o 

restante osso. Caso haja encerramento completo, toda a circunferência do osso ficará 

afetada, o que resultará na diminuição do comprimento deste, em relação ao membro 

contralateral. Caso haja encerramento num determinado ponto da placa, a restante continuará 

a crescer, provocando um sobrecrescimento do córtex de um dos lados em relação ao lado 

contrário, levando ao surgimento de deformidades angulares (Piermattei et al., 2006).  

Em relação à luxação de patela, esta pode provocar torção lateral ou medial do terço 

distal do fémur, porque o desalinhamento do grupo quadríceps em cães com esta patologia 

produz pressão suficiente sobre a epífise femoral distal, que causa retardamento do seu 

crescimento. Assim, caso haja luxação medial, existe aumento dessa pressão no córtex 

medial do osso, diminuindo o seu crescimento, em relação ao córtex lateral, que não estando 

sujeito a tanta pressão, apresenta um crescimento acelerado (Schulz, 2013). Esta situação 

provoca uma diferença no comprimento do córtex lateral em relação ao medial, que resulta 

numa inclinação no plano frontal do fémur distal (Schulz, 2013). Este crescimento continua 

até cessar a atividade da placa, sendo que o grau de inclinação vai depender do grau de 

luxação patelar, e da idade de surgimento da doença. Em luxações de grau menor, o 

quadríceps raramente é deslocado havendo um efeito mínimo sobre a epífise. No entanto, 

com luxações de grau elevado, o efeito sobre a fémur distal é máximo, resultando numa 

deformidade acentuada (Schulz, 2013). 

Uma má-união de uma fratura do fémur poderá também induzir o surgimento de 

deformidades, que poderão alterar a função das estruturas envolvidas, dependendo do grau 

e do tipo de deformidade, sendo que graus menores de deformidade podem ser bem tolerados 

e compensados pelos animais (Piermattei et al., 2006). Estas alterações podem ser causadas 

pela falta de tratamento de qualquer fratura ou pelo tratamento inadequado da mesma. 

Segundo Kaderly, podemos classificar estas incorreções como sendo de sobreposição, 

quando fragmentos diafisários são puxados um contra o outro mas mantêm o alinhamento 

axial; angular, quando as extremidades dos fragmentos se contactam mas há uma angulação 

no plano axial: rotacional, quando os fragmentos diafisários se tocam mas com algum grau de 

torção; e intra-articular, quando resulta numa incongruência entre superfícies articulares. Na 

maioria dos casos há uma situação complexa que envolve mais do que um destes tipos 

(Kaderly, 1993). 

Os animais que estão suscetíveis ao surgimento de deformidades femorais são 

animais com predisposição para luxação de patela. Entre eles destacam-se algumas raças de 

pequeno porte como o Spitz anão, Yorkshire terrier, Caniche miniatura, Chiuhuahua e Bichon 
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maltês (Alam et al., 2007). Além destes, raças de maior porte, como o Labrador retriever são 

bastante suscetíveis (Alam et al., 2007; Bound, 2009; Schulz, 2013).  

 

2.2. Deformidade femoral e sua relação com a luxação patelar 

A luxação da patela é uma das doenças ortopédicas mais comuns em cães, que 

resulta no desenvolvimento de doença articular degenerativa, dor e claudicação do membro 

afetado (Gibbons et al., 2006; Schulz, 2013). Esta é uma condição que muitas vezes resulta 

de múltiplas anormalidades anatómicas do membro pélvico, sendo a luxação traumática 

menos frequente (Gibbons et al., 2006; Alam et al., 2007). Há também muitos autores que 

referem uma base hereditária como possível fator desencadeante, tendo em conta a elevada 

predisposição de certas raças e a elevada prevalência de casos na ausência de trauma. A 

luxação medial é a mais frequente, mas a luxação lateral também pode ocorrer principalmente 

em raças grandes (LaFond et al., 2002; Gibbons et al., 2006; Alam et al., 2007). Esta pode-

se classificar em quatro graus, segundo a classificação proposta por Putnam (1968) e 

Singleton (1969), para classificação da luxação medial de patela, tal como indica a tabela 1. 

 

Entre os muitos fatores anatómicos que levam ao surgimento de luxação patelar 

(figura 12), como o desalinhamento medial do m. quadríceps, a instabilidade rotacional do 

joelho, o deslocamento medial da crista da tíbia, a patela alta (Schulz, 2013), destacam-se as 

deformidades angulares ou de torção do fémur como possível causa de luxação (Piermattei 

et al., 2006). Apesar de, como referido anteriormente, a luxação congénita de patela levar ao 

surgimento de deformidades femorais, caso essas deformidades sejam devidas a outro fator  

  

Tabela 1. Classificação da luxação medial  

de patela 
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que não a luxação, podem também provocar a patologia em causa (Piermattei et al., 2006; 

Schulz, 2013; Yasukawa e Edamura, 2016).  

Para o planeamento da cirurgia corretiva da luxação patelar, devem ser tidas em conta 

as deformidades no plano frontal, no plano sagital, plano transverso e pode haver ossos com 

deformidades em mais do que um plano (Paley, 2003). Com isto, surgiu a necessidade de 

desenvolver uma nomenclatura, baseada nas descrições de Paley (Paley, 2003), através da 

qual os cirurgiões podem comunicar entre si. Este sistema (figura 13) utiliza os termos varus 

e valgus para descrever uma angulação medial ou lateral, no plano frontal, respetivamente. 

Procurvatum e recurvatum para descrever uma angulação cranial ou caudal, no plano sagital, 

respetivamente. Utiliza também os termos de translação e torção interna e externa, do plano 

transverso (Derek et al., 2013). Com isto, o varus femoral excessivo ou torção do mesmo têm 

sido associados à patogénese da luxação patelar, havendo cada vez mais estudos que 

correlacionam estes aspetos (Slocum e Slocum 1998; Dudley et al., 2006; Piermattei et al., 

2006). 

Figura 12. Anormalias nos tecidos 
moles e no esqueleto  associados à 
luxação medial da patela. (Adaptado 
de Schulz, 2013) 
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 Em relação à luxação lateral, a sua causa é também multifatorial, mas pensa-se que 

está relacionada com a anteversão do colo do fémur ou coxa valga da articulação 

coxofemoral, que altera a linha de força produzida pela contração do quadríceps lateralmente, 

forçando a patela para o lado lateral do sulco troclear (Schulz, 2013). 

Figura 13. Deformidades de ossos longos. A, angulação lateral ou valgus ; B, 
angulação medial ou varus; C, angulação caudal ou procurvatum; D, angulação 
cranial ou recurvatum; E, torção lateral ou medial; F, translação. (Adaptado de 
Schulz, 2013) 
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3. Medições radiográficas do fémur  

3.1. Anatomia radiográfica no plano frontal 

Para a obtenção de imagens do fémur no plano frontal (Figura 14), é necessária a 

realização de radiografias ventrodorsais da pélvis, semelhante às exigidas para despiste da 

displasia da anca (Montavon et al., 1985; Aiken e Barnes, 2014). Para isso, o animal deve 

encontrar-se em decúbito dorsal, com os membros pélvicos estendidos, com o fémur paralelo 

à placa radiográfica e com ligeira pronação dos mesmos. O feixe deve ser centrado a meio 

da diáfise do fémur para uma correta obtenção imagiológica (Montavon et al., 1985; Dudley 

et al., 2006; Tomlinson et al., 2007; Yasukawa e Edamura 2016). Radiograficamente, a 

simetria da imagem é confirmada por vários parâmetros, entre os quais está a localização da 

patela, devendo estar no centro dos côndilos femorais. Segundo Tomlinson, deve ser 

determinada a largura do fémur distal, assim como o centro da patela. A distância do córtex 

lateral do fémur para o centro da patela não deve medir mais do que 5% da metade da largura 

do fémur (Tomlinson et al., 2007) (figura 15). 

Figura 14. Anatomia femoral 
projeção craniocaudal. 

A- Radiografia do fémur direito 

B- Anatomia do fémur direito: 1, 
cabeça do fémur; 2, colo do 
fémur; 3, trocânter maior; 4, 
trocânter menor; 5, forâmen 
nutritivo; 6,cortical medial; 7, 
cortical lateral; 8, côndilo 
medial; 9, côndilo lateral; 10, 
tróclea do fémur; 11, lábio 
medial da tróclea; 12, lábio 
lateral da tróclea. 
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Outro dos parâmetros a ter em conta é que ambos os ossos sesamoides do m. 

gastrocnémio (fabelas), lateral e medial, estejam intercetadas pela respetiva diáfise do fémur 

(Swiderski et al., 2008; Yasukawa e Edamura 2016). Para além disso, deve ser visível cerca 

de 50% do trocânter menor do fémur, assim como as paredes verticais da fossa intercondilar 

devem ser paralelas e bem diferenciadas e o orifício nutritivo deve encontrar-se 

mediolateralmente dentro da diáfise do fémur (Dudley et al., 2006; Tomlinson et al., 2007; 

Swiderski et al., 2008; Aiken e Barnes, 2014). 

 

 

3.2. Anatomia radiográfica no plano Lateral 

 Esta projeção (figura 16) é obtida com o animal em decúbito lateral, com o membro 

em estudo posicionado em contacto com a mesa e com o membro contralateral projetado 

cranialmente, de modo a evitar a sobreposição. O membro em estudo deve estar paralelo à 

placa radiográfica e com o eixo transcondilar perpendicular a esta, obtendo-se uma imagem 

mediolateral do fémur (Montavon et al., 1985; Yasukawa e Edamura, 2016). O alinhamento 

correto do fémur é confirmado com a sobreposição dos côndilos  (Yasukawa e Edamura, 

2016). 

 

 

 

 

Figura 15. Avaliação do correto posicionamento 
do osso, no plano frontal, através da localização 
da patela (Adaptado de Tomlinson, 2007). 
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3.3. Anatomia radiográfica no plano transverso 

 Para obtenção deste tipo de imagens radiográficas (figura 17) é necessário que o 

fémur esteja posicionado perpendicularmente à placa radiográfica. Caso o estudo radiográfico 

em causa seja feito com ossos de cadáveres, é apenas necessário que o eixo femoral esteja 

perpendicular à placa. Caso se faça o estudo em cães, estes devem ser colocados em 

decúbito dorsal, com a perna posicionada perpendicularmente à placa e com o joelho fletido 

de modo a que não haja sobreposição do fémur com a tíbia. Para confirmar o correto 

posicionamento do fémur, deve-se conseguir uma exposição radiográfica perfeita da cavidade 

medular no plano transverso (Nunamaker et al., 1973; Hauptman et al. 1979). Esta técnica é 

facilitada com a utilização de fluoroscopia, já que sem ela torna-se mais difícil o correto 

posicionamento (Nunamaker et al., 1973). 

Figura 16. Anatomia femoral, projeção 
lateromedial. 

A- Radiografia do fémur esquerdo. 

B- Anatomia do fémur esquerdo: 1, 
cabeça do fémur; 3, trocânter 
maior; 4, trocânter menor; 5, 
forâmen nutritivo; 6,cortical caudal; 
7, cortical cranial; 8, perfil do 
côndilo medial; 9, perfil do côndilo 
lateral; 10, sulco troclear; 11, fossa 
intercondilar.  
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3.4 Medição de ângulos, plano Frontal 

 As osteotomias corretivas do fémur têm sido cada vez mais aceites no tratamento 

de luxação patelar quando existem deformidades femorais associadas (Swiderski et al., 2008). 

Para isso, tem surgido a necessidade de definir valores de referência para ângulos 

anatómicos e mecânicos do fémur, para assim determinar a existência de deformidades 

angulares, definir o seu grau e posteriormente fazer um correto planeamento cirúrgico e 

avaliação pós cirúrgica (Tomlinson et al., 2007). São também cada vez mais os trabalhos 

realizados no sentido de padronizar os métodos de medição e terminologia, não havendo 

ainda total concordância entre os vários autores. 

Segundo Tomlinson e colegas (2007), o eixo anatómico proximal é medido da seguinte forma 

(figura 18): 

Figura 17. Anatomia Femoral no plano 
transverso. 

A- Radiografia do fémur direito. 

B- Anatomia do fémur direito: 1, 
cabeça do fémur; 2, colo do fémur; 
3, trocânter maior; 4, trocânter 
menor; 5, canal medular; 6,cortical 
medial; 7, cortical lateral; 8, côndilo 
medial; 9, côndilo lateral; 10, fossa 
intercondilar. (Adaptado de 
Petazzoni) 

 

A 

B 
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Figura 18. Eixo anatómico 
proximal, plano frontal.  

• Assinalar um ponto equidistante entre a cortical medial e lateral da diáfise do 

fémur, a meio do comprimento do osso. 

• Assinalar um ponto equidistante entre a cortical medial e lateral da diáfise, 

no terço proximal do comprimento do osso. 

• O eixo anatómico proximal é representado por uma linha que contem os dois 

pontos anteriormente assinalados. 

Segundo o mesmo autor (Tomlinson et al., 2007) o eixo mecânico do fémur mede-se (figura 

19): 

• Marcando o ponto central da cabeça do fémur, que representa o centro 

articular proximal. 

• Marcando um ponto no centro articular distal, definido pelo ponto mais 

proximal da fossa intercondilar. 

• Uma linha que contém estes dois pontos define o eixo mecânico do fémur. 

 

 

 

Figura 19. Eixo mecânico, 
plano frontal. 
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Podemos também definir duas linhas de orientação articular no plano frontal (Tomlinson et al., 

2007, Petazzoni, 2008): 

Linha de orientação articular distal ou eixo transcondilar (figura 20) (Dudley et al., 2006): 

• Definir dois pontos na extremidade distal dos dois côndilos femorais, 

respetivamente. 

• Traçar uma linha que contenha esses dois pontos. 

Linha de orientação articular proximal (figura 21): 

• Definir o ponto central da cabeça do fémur.  

• Definir um ponto na extremidade proximal do grande trocânter do fémur.  

• Traçar uma linha que contenha os dois pontos anteriores. 

 A partir da linha de orientação articular distal podemos definir o eixo anatómico distal 

do fémur (figura 22) (Tomlinson et al., 2007; Petazzoni, 2008), ou eixo femoral distal longo 

(Dudley et al. 2006; Soparat et al., 2012), traçando uma linha perpendicular à linha de 

orientação articular distal e que intercete a fossa intercondilar (Dudley et al., 2006; Soparat et 

Figura 20. Linha de 
orientação articular 
distal, plano frontal.  

Figura 21. Linha de 
orientação articular 
proximal, plano frontal.  
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al., 2012) ou que, segundo petazzoni (2008), seja equidistante entre a cortical medial e a 

lateral dos côndilos. 

Pode também ser traçado o eixo cervical do fémur segundo Tomlinson e colegas (2007) (figura 

23): 

• Definir o ponto central da cabeça do fémur. 

• Definir um ponto equidistante entre a cortical proximal e a distal, do colo 

femoral. 

• Traçar uma linha que contenha os dois pontos anteriores. 

 

  

O eixo cervical do fémur é definido a partir de dois métodos diferentes, por Hauptman e 

colegas (1979; 1985):  

Método A (figura 24) (Hauptman et al., 1979): 

• Definir o ponto equidistante entre a cortical proximal e a distal, da cabeça do 

fémur, no seu maior diâmetro. 

• Definir o ponto mais distal da fossa trocantérica. 

Figura 22. Eixo anatómico 
distal, plano frontal.  

Figura 23. Eixo cervical 
do fémur, plano frontal. 
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• Traçar uma linha perpendicular ao eixo anatómico proximal do fémur, que 

contenha o ponto anterior e marcar o ponto de interseção desta linha com a 

cortical medial do fémur. 

• Marcar um ponto, contido na linha traçada anteriormente e que seja 

equidistante entre os pontos anteriormente marcados na mesma linha. 

• O eixo cervical é obtido, traçando uma linha que contenha o último ponto acima 

referido e o primeiro ponto, na cabeça do fémur. 

Método B (figura 25) (Hauptman et al., 1985): 

• Definir o ponto equidistante entre a cortical proximal e a distal, da cabeça do 

fémur, no seu maior diâmetro. 

• Definir o ponto equidistante entre a cortical proximal e a distal, do colo do 

fémur, no seu menor diâmetro. 

• O eixo cervical é obtido, traçando uma linha que contenha estes dois pontos. 

 
Figura 24. Eixo cervical do 
fémur segundo Hauptman, 
método A. 

Figura 25. Eixo cervical do 
fémur segundo Hauptman, 
método B. 
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 A partir da definição das linhas anteriormente referidas é possível calcular os 

ângulos femorais, no plano frontal, que nos permitem avaliar a existência de deformidades 

angulares assim como o correto planeamento de uma eventual cirurgia corretiva. 

 Assim, segundo Paley (2003), o ângulo formado pela interceção do eixo anatómico 

proximal e a linha de orientação articular distal é chamado de ângulo anatómico femoral lateral 

distal (aLDFA - Anatomic Lateral Distal Femoral Angle) (figura 26). Este ângulo permite avaliar 

a existência de varus (>90o) ou valgus (<90o) distal do fémur (Nunamaker et al., 1973). Os 

valores médios deste ângulo variam entre diferentes autores e entre raças (tabela 2): 

 É também possível definir o ângulo mecânico femoral lateral distal (mLDFA - 

mechanical Lateral Distal Femoral Angle) (figura 27), que é formado pelo eixo mecânico e pela 

linha de orientação articular distal, permitindo, tal como o aLDFA, avaliar a orientação do 

joelho (Paley, 2003). Os valores médios segundo Tomlinson e colegas (2007), rondam os 

100o, excetuando o Pastor alemão que apresenta valores médios de 97o. Soparat e colegas 

(2012) concluíram que o valor médio para a raça Spitz alemão era de 99.2o. 

 

Ângulos Raças 
Nº de 

fémures 
valores Referências 

aLDFA (º) 

Labrador 
200 97º± 3.2 

 

(Tomlinson, 2007) 
 

Golden R. 
200 

97º± 2.8 

Pastor A. 
200 

94º± 3.3 

Rottweiler 
200 

98º± 3.5 

Spitz anão 
68 

95.2º± 3.5 (Soparat, 2012) 

Chihuahua 
60 

95.7º± 3.6 (Phetkaew,2018) 

(raça não definida) 
10 

95.8± 1 (Swiderski, 2008) 

(raça não definida) 
18 

99.4± 2.3 (Dudley, 2006) 

mLDFA (º) 

Labrador 
200 

100º± 2.6 

(Tomlinson, 2007) 
 

Golden R. 
200 

100º± 2.3 

Pastor A. 
200 

97º ±3.1 

Rottweiler 
200 

100º±2.7 

Spitz anão 
68 

99.5º± 4 (Soparat, 2012) 

  

Tabela 2. Valores médios dos angulos femorais distais obtidos por 
estudo radiográfico, no plano frontal. 
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 O ângulo formado pela interseção do eixo anatómico proximal do fémur e a linha de 

orientação articular proximal, é chamado de ângulo anatómico femoral lateral proximal 

(aLPFA- Anatomic Lateral Proximal Femoral Angle) (figura 26). Este avalia a orientação 

articular da pélvis em relação ao eixo anatómico do fémur (Paley, 2003). Os valores médios 

deste ângulo também variam dependendo da raça. Segundo Tomlinson e colegas (2007), o 

valor médio para a raça Labrador retriever é de 103o, para o Golden retriever é de 98o, para o 

Pastor alemão é de 101o e para o Rottweiler é 96o. 

 Tal como o aLPFA, o ângulo mecânico femoral lateral proximal (mLPFA- mechanical 

Lateral Proximal Femoral Angle) (figura 27) tem como objetivo determinar a orientação 

articular da pélvis em relação ao fémur, no entanto utiliza o eixo mecânico em vez do eixo 

anatómico do mesmo. Sendo assim o eixo mecânico do fémur e a linha de orientação articular 

Figura 26. Ângulo 
anatómico femoral lateral 
distal (aLDFA) e ângulo 
anatómico femoral lateral 
proximal (aLPFA).  

Figura 27. Ângulo 
mecânico femoral lateral 
distal (mLDFA) e  ângulo 
mecânico femoral lateral 
proximal (mLPFA). 
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proximal definem o mLPFA (Paley, 2003). Tendo em conta o estudo de Tomlinson (Tomlinson 

et al., 2007), esses valores variam entre os 93o e os 100o, dependendo da raça. 

 

 

 Em relação ao ângulo cervico-diafisário (Petazzoni, 2008), ou ângulo de inclinação 

da cabeça femoral (figura 28) (Hauptman et al., 1985), este é determinado pelo ângulo 

formado entre o eixo anatómico proximal e o eixo cervical do fémur (Hauptman et al., 1985; 

Tomlinson et al., 2007). Este ângulo indica qual a inclinação da cabeça e colo do fémur em 

relação ao eixo anatómico do osso, sendo que os seus valores médios, segundo Tomlinson 

e colegas (2007), variam dependendo da raça em estudo e estão compreendidos entre os 

132o e os 137o. Já Hauptman e colegas (1985) referem não haver diferenças significativas 

entre raças e aponta para valores médios, utilizando o método A, de 146.2o e, utilizando o 

método B, 129.4o.  

3.5. Medição de ângulos, plano sagital 

 Fraturas do fémur distal envolvendo a epífise do osso, em animais imaturos, e 

sujeitas a um tratamento conservador ou reduções mal conseguidas, resultam muitas vezes 

em procurvatum (inclinação caudal da porção distal do fémur), devido ao encerramento da 

porção caudal da placa distal e consequente sobrecrescimento da cortical cranial em relação 

Figura 28. Ângulo de 
Inclinação da cabeça 
do fémur.  
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à anterior (Hardie e Chambers, 1984). Esta alteração é mal tolerada, pois resulta numa perda 

da funcionalidade de extensão do joelho, impedância do mecanismo do quadríceps e 

osteoartrite secundária. Pode também resultar em luxação patelar (Robins, 1990).  

 Tal como no plano frontal, é também importante definir métodos para a medição de 

ângulos no plano sagital, assim como os seus valores de referência, com o objetivo de definir 

com rigor a existência de procurvatum ou recurvatum (inclinação cranial da porção distal do 

fémur) e qual o seu grau, permitindo assim um melhor planeamento de uma eventual correção 

cirúrgica (Piermattei, 2006; Dudley et al., 2006; Kim e Lewis, 2014). 

Posto isto, podemos definir o eixo mecânico do fémur no plano sagital (figura 29) (Petazzoni, 

2008): 

• Identificar o ponto central da cabeça do fémur, que constitui o centro articular 

proximal. 

• Identificar, no perfil ósseo, o ponto de convexidade que constitui o centro 

articular dos côndilos femorais, representando o centro articular distal.   

• Traçar uma linha que contenha os dois pontos anteriores. 

Pode também ser definido o eixo anatómico proximal e distal, segundo Petazzoni (Petazzoni, 

2008): 

 Eixo anatómico proximal (figura 30) 

• Definir uma linha que contenha a projeção caudal da cortical do trocânter 

menor do fémur e a cortical cranial do limite proximal da tróclea femoral. 

• Na linha anteriormente definida, individualizar um segmento que represente ¼ 

proximal do comprimento da mesma e dividir esse segmento em três porções 

iguais. 

• Definir dois pontos equidistantes da cortical cranial e caudal do fémur a 1/3 e a 

2/3 do segmento anteriormente individualizado. 

• O eixo anatómico proximal é representado por uma linha que contém os dois 

pontos anteriormente definidos.  

Eixo anatómico distal (figura 31) 

• Definir uma linha que contenha a projeção caudal da cortical do trocânter 

menor do fémur e a cortical cranial do limite proximal da tróclea femoral. 
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• Na linha anteriormente definida, individualizar o segmento que representa o ¼ 

distal do comprimento da mesma e dividir esse segmento em três porções 

iguais. 

• Definir dois pontos equidistantes da cortical cranial e caudal do fémur a 1/3 e a 

2/3 do segmento anteriormente individualizado. 

• O eixo anatómico distal é representado por uma linha que compreende os dois 

pontos anteriores. 

 

A partir dos eixos anteriormente definidos, é possível definir ângulos articulares 

anatómicos e mecânicos no plano sagital, segundo Petazzoni (2008), utilizando a 

nomenclatura proposta por Paley (2003): 

Ângulo anatómico Posterior Proximal Femoral (AaPPF) (figura 32) 

• Definir o ponto central da cabeça do fémur. 

• Definir o centro do colo femoral, no ponto em que este é mais estreito. 

• Definir o eixo do colo femoral, que contem os dois pontos anteriormente 

definidos. 

Figura 29. Eixo 
mecânico do fémur, 
plano sagital. 

Figura 31. Eixo 
anatómico distal do 
fémur, plano sagital. 

Figura 30. Eixo 
anatómico proximal do 
fémur, plano sagital  
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• O AaPPF é o ângulo definido pela interceção do eixo do colo femoral com o 

eixo anatómico proximal do fémur. 

 

 

Ângulo anatómico Posterior Distal Femoral (AaPDF) (figura 33) 

• Definir uma linha que contenha a projeção caudal da cortical do trocânter 

menor do fémur e a cortical cranial do limite proximal da tróclea femoral. 

• Marcar uma linha perpendicular a esta e que contenha o ponto do limite 

proximal da tróclea femoral. 

• O AaPDF é o ângulo definido pela interceção desta última linha com o eixo 

anatómico distal do fémur 

Ângulo mecânico Posterior Proximal Femoral (AmPPF) (figura 34) 

• Definir o eixo do colo femoral, anteriormente referido. 

• O AmPPF é o ângulo definido pela interseção do eixo do colo femoral com o 

eixo mecânico do fémur. 

Figura 32. Ângulo anatómico 
posterior proximal do fémur 
(AaPPF), plano sagital. 

Figura 33. Ângulo anatómico 
posterior distal do fémur 
(AaPDF), plano sagital. 
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Ângulo mecânico Posterior Distal Femoral (AmPDF) (figura 35) 

• Definir uma linha que contenha a projeção caudal da cortical do trocânter 

menor do fémur e a cortical cranial do limite proximal da tróclea femoral. 

• Como anteriormente referido, marcar uma linha perpendicular a esta e que 

contenha o ponto do limite proximal da tróclea femoral. 

• O AmPDF é definido pela interceção da linha anteriormente definida com o 

eixo mecânico do fémur.  

 

O método de angulação do centro de rotação é utilizado por Fox e colegas (2006) e 

Paley (2003) para caraterizar deformidades no plano sagital e com isso planear osteotomias 

corretivas: 

Ângulo anatómico caudal distal do fémur (figura 36) 

• Definir a linha de orientação articular distal do fémur, que contem o ponto mais 

cranial e o ponto mais caudal da placa de crescimento. 

• Definir o eixo anatómico distal do fémur, através de uma linha que atravessa o 

centro da diáfise distal do mesmo. 

Figura 35. Ângulo mecânico 
posterior distal do fémur 
(AmPDF), plano sagital. 

Figura 34. Ângulo mecânico 
posterior proximal do fémur 
(AmPPF), plano sagital. 
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• O ângulo anatómico caudal distal do fémur é definido pela interseção das duas 

linhas anteriores.  

3.6. Medição do ângulo de anteversão do colo do fémur  

Para obter radiografias de projeção no plano transverso é necessário colocar o 

animal em decúbito dorsal e com o fémur perpendicular à placa de radiografia, como descrito 

anteriormente (Nunamaker et al., 1973). Este plano permite medir o ângulo de orientação do 

colo do fémur em relação ao côndilo femoral. Este denomina-se de ângulo de anteversão do 

colo femoral, e permite avaliar a torção do mesmo (Nunamaker et al., 1973; Montavon et al., 

1985). Vários autores apontam para uma relação entre a anteversão do colo femoral e a 

displasia de anca e consequente osteoartrite, assim como uma relação com a luxação patelar 

(Putman, 1968; Dueland, 1981; Montavon et al., 1985). No entanto, essa relação com a 

luxação da patela é controversa, havendo autores que apontam para conclusões opostas 

(Barnes, 2015; Yasukawa e Edamura, 2016). 

A medição do ângulo de anteversão, segundo Nunamaker (Nunamaker et al., 1973) 

(figura 37), é obtido traçando o eixo cervical, que é a linha que passa no ponto central da 

cabeça do fémur e no ponto central da porção mais estreita do colo do fémur. Deve ser traçada 

Figura 36. Ângulo anatómico 
caudal distal do fémur. 
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também uma segunda linha, paralela à superfície caudal dos côndilos femorais distais. A 

interseção destas duas linhas representa o ângulo de anteversão do colo do fémur.  

 

 

Outro método, método biplanar (figura 38), para avaliar a anteversão ou torção do 

fémur, foi descrito por Bardet e Rudy (1983) e Montavon e Hohn (1985). Para o cálculo da 

torção através desta técnica é necessário medir a distância entre o centro da cabeça do fémur 

e o eixo anatómico do fémur, quer no plano frontal como sagital: 

Plano frontal 

• Identificar o centro da cabeça do fémur. 

• Identificar o eixo anatómico proximal do fémur no plano frontal. 

• Traçar a menor linha possível desde o centro da cabeça do fémur até ao eixo 

anatómico. 

Plano sagital 

• Identificar o centro da cabeça do fémur. 

• Identificar o eixo anatómico proximal do fémur no plano sagital. 

• Traçar a menor linha possível desde o centro da cabeça do fémur até ao eixo 

anatómico. 

Figura 37. Ângulo de anteversão ou de rotação da 
cabeça do fémur, plano transverso. Eixo cervical, 
ac (Petazzoni, 2008) 

ec 
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As duas linhas anteriormente traçadas representam os catetos de um triângulo, 

visto do plano transverso. Nesse triângulo, a hipotenusa representa o eixo do colo 

femoral, sendo possível a partir da equação tan 𝛼 =
𝑥

𝑦
  calcular o ângulo de anteversão 

do mesmo. 

 

 

  

Figura 38. Ângulo de anteversão 
utilizando o método bi-planar. “b” é a 
distância entre o centro da cabeça do 
fémur e o eixo anatómico, no plano 
frontal. “a” é a distância entre o centro 
da cabeça do fémur e o eixo 
anatómico, no plano sagital. “A” é o 
ângulo de anteversão, visto do plano 
transverso (Adaptado de Bardet, 
1983). 
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4. Osteotomias corretivas do fémur  

4.1. Princípios do planeamento e correção de deformidades 

Osteotomias ou ostectomias corretivas são procedimentos eletivos nos quais a diáfise ou 

metáfise do osso é cortado e este é realinhado e estabilizado. Estas são realizadas com o 

objetivo de: 

• Melhorar a congruência articular. 

• Corrigir deformidades angulares ou de torção, causadas por trauma na placa de 

crescimento ou má-união de fraturas. 

• Estabelecer um correto comprimento ósseo.  

Existem vários tipos de procedimentos adequados às diferentes condições ortopédicas. Entre 

estes temos como exemplo a osteotomia tripla da pélvis, para cães com subluxação da 

articulação coxo-femoral, a osteotomia de nivelamento da meseta tibial (Tibial Plateau 

Leveling Osteotomy - TPLO), para animais com rotura do ligamento cruzado anterior do 

joelho, a osteotomia distal do fémur (Distal Femoral Osteotomy- DFO), para algumas 

situações de cães com luxação patelar, entre outras (Johnson et al., 2005).  

As técnicas selecionadas para tratamento de deformidades angulares dependem do 

tipo de deformidade e da idade do animal, variando entre animais adultos ou animais em 

crescimento (Johnson et al., 2005). As bases utilizadas para o planeamento e correção de 

deformidades angulares nos animais de companhia têm maioritariamente origem na medicina 

humana e foram posteriormente adaptados para os animais (Derek et al., 2013). O método do 

centro de rotação da angulação (Center of rotation of angulation-  CORA) (figura 39), 

comumente utilizado em medicina veterinária, foi desenvolvido por um cirurgião ortopédico 

pediátrico DR. Dror Paley (Paley, 2003), com o objetivo de classificar as deformidades, 

estabelecer uma nomenclatura para estas, definir valores padrão, e orientar a correção das 

mesmas com base em princípios geométricos, aplicáveis a qualquer osso longo. Esta técnica 

requer que se entendam os parâmetros do que é considerado normal e para isso o 

alinhamento ósseo é objetivamente avaliado utilizando as linhas de orientação articular e os 

eixos ósseos, anteriormente referidos, bem como os ângulos formados pelas interseções dos 

mesmos (Derek et al., 2013).  
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A correta correção das deformidades depende fundamentalmente de um correto plano 

cirúrgico pré-operatório, que por sua vez depende da obtenção de imagens radiográficas 

precisas, tal como referido anteriormente neste trabalho. A radiografia é o exame de imagem 

mais utilizado, no entanto muitas incorreções no planeamento podem estar associadas a este. 

Isto porque as angulações do osso expressam-se de forma tridimensional e as radiografias 

apenas captam imagens em duas dimensões, daí ser fundamental obter imagens com correto 

posicionamento (Johnson et al., 2005).  

 O CORA (figura 39) refere-se ao eixo de uma deformidade, sendo que um osso pode 

não estar limitado a um único CORA, podendo existir vários. Cada um destes tem uma 

localização, plano e magnitude, que compete ao cirurgião determinar. Para além do membro 

afetado, também o membro contralateral, caso se verifique, deve ser radiografado e ser tido 

em conta no planeamento, como modelo (Paley, 2003; Derek et al., 2013). Assim, os três 

componentes do cora são determinados da seguinte maneira segundo Paley (Paley, 2003): 

Figura 39. Deformidade uniapical do antebraço distal. Localização do 
CORA na interseção dos eixos anatómicos proximal e distal (vermelho). 
A magnitude do CORA é igual ao angulo formados pelos eixos (α). A 
bisseção dos ângulos mediolaterais resulta na determinação da 
Transverse Bisecting Line (tBL), que correspondem a infinitos CORAs. 
(Derek et al., 2013) 
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1. Medir e registar as linhas de orientação articulares, assim como os eixos e os 

ângulos formados pela interseção dos mesmos, em ambos os membros, no 

plano frontal e sagital, tal como referido no capítulo 3 deste trabalho. 

2. Determinar onde o eixo anatómico proximal se cruza com o eixo anatómico 

distal, dentro dos limites corticais do osso, correspondendo esta interseção à 

localização do CORA. A magnitude do CORA representa o grau de correção 

necessário para eliminar a deformidade. 

3. Caso a angulação esteja presente em ambos os planos ortogonais, então 

trata-se de uma deformidade no plano oblíquo, daí a necessidade de 

determinar o plano do CORA. 

No que respeita à determinação do plano do CORA, este pode ocorrer em qualquer 

direção. Uma deformidade que seja angulada tanto no plano frontal como no plano sagital 

poderia ser considerada biplanar (angulação é vista em ambos os planos), no entanto trata-

se de uma deformidade uniplanar, sendo este plano oblíquo em relação aos planos 

ortogonais. O plano do CORA é sempre direcionado para o lado oposto da deformidade, ou 

seja, no caso de termos uma situação de valgus (desvio lateral), o plano do CORA é no sentido 

medial (Peruski et al., 2006; Derek et al., 2013). 

O CORA refere-se ao ponto de interseção dos eixos proximal e distal de um osso, que 

é definido como o CORA neutro. A partir desses eixos de interseção, é possível formar dois 

pares de ângulos iguais. Um par proximal e distal e um par medial e lateral. O par mediolateral 

pode ser dividido por uma linha reta que contém o CORA, chamada de Transverse Bisecting 

Line (tBL), que compreende um número infinito de pontos, sendo, na verdade, cada um deles 

um CORA. Os pontos que se encontram do lado convexo do CORA neutro chamam-se 

Opening CORAs, os que se encontram do lado concavo chamam-se Closing CORAs (Peruski 

et al., 2006; Derek et al., 2013). 

Segundo as ideias de Paley (Paley, 2003), uma deformidade angular de um membro 

com um único CORA é definida como uniapical, caso tenha dois CORAs chama-se biapical e 

no caso de ter mais do que dois, chama-se multiapical. Para além disto é também importante 

entender que existe uma relação direcional entre CORAs, principalmente em deformidades 

biapicais. Ou seja, numa deformidade biapical, caso o plano dos dois CORAs seja em direções 

opostas, estamos perante uma deformidade parcialmente compensada pois as articulações 

proximal e distal do membro encontram-se minimamente paralelas, apesar da existência de 

uma translação. Pelo contrário, caso os planos dos dois CORAs sejam no mesmo sentido, 
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estamos perante uma deformidade não compensada e observar-se-á uma ampliação da 

angulação (Fox et al., 2006; Derek et al., 2013). 

Para a realização de qualquer osteotomia, três elementos devem ser determinados e 

bem conhecidos pelo cirurgião, são eles a localização do CORA, a localização proposta da 

osteotomia e o eixo de correção angular (ACA- Angular Correction Axis). Este último pode ser 

definido como o ponto sobre o qual a rotação dos dois segmentos de osso pode ser feita, que 

é determinado pelo cirurgião (Paley, 2003). Este eixo de correção angular, é representado por 

uma linha em torno da qual a correção angular será efetuada e é necessariamente 

perpendicular ao plano da deformidade. Com isto, é possível estabelecer relações entre a 

localização do CORA, o eixo de correção angular e a osteotomia (Derek et al., 2013), relações 

essas que resultaram em três regras básicas definidas por Paley (figura 40) (Paley, 2003): 

1. Quando a osteotomia e o eixo de correção angular são baseados no CORA, 

obtém-se uma correção da angulação assim como a co-linearidade dos eixos 

anatómicos proximal e distal. 

 

2. Quando o eixo de correção angular se encontra no CORA, no entanto a 

osteotomia é executada a outro nível (proximal ou distal), é conseguida a 

correção angular e a co-linearidade dos eixos, no entanto verifica-se uma 

translação de um dos segmentos.  

 

3. Quando o eixo de correção angular e a osteotomia são feitos a um nível 

diferente do CORA, a angulação é corrigida, no entanto os eixos, apesar de 

paralelos, não coincidem, o que representa uma situação não desejável. 

Figura 40. Regras de osteotomia 
segundo Paley. Linha de osteotomia 
(Linha preta), eixo de correção angular 
(ACA) (círculo amarelo), tBL (linha 
tracejada), CORA neutro (circulo preto). 
(adaptado de Derek et al., 2013) 
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A regra número um é aplicada facilmente a CORAs que estejam localizados na diáfise 

do osso, no entanto, muitas vezes as deformidades não se localizam na porção mais central 

do osso, mas sim na zona metafisária deste. Isto leva à existência de segmentos, distais ou 

proximais, demasiado pequenos para serem manipulados ou mesmo para a aplicação de 

implantes. Com isto, quanto mais perto se encontra o CORA de uma articulação, maior será 

a tendência para afastar a osteotomia da articulação, verificando-se então a regra número 

dois. No que diz respeito à regra número três, esta é aplicada maioritariamente por erro no 

cálculo da localização do CORA (Derek et al., 2013). 

 

4.2. Tipos de osteotomias Femorais e seu planeamento 

4.2.1.  Osteotomia em cunha fechada (closed-wedge osteotomy)  

 A osteotomia em cunha fechada (figura 41) pode ser realizada para corrigir 

deformidades angulares de ossos longos. Esta deformidade poderá ser causada pelo 

fechamento prematuro da placa epifisária ou por uma má-união de uma fratura. É um 

procedimento efetuado com o objetivo de realinhar o fémur bem como corrigir a luxação 

patelar por este causada. Deve-se ter em atenção que a técnica resulta no encurtamento do 

osso (Johnson et al., 2005). 

 A osteotomia em cunha fechada é realizada tendo por base um eixo de 

correção angular definido num Closing CORA, na superfície côncava da deformidade, sendo 

necessária a remoção de uma cunha óssea, para permitir o realinhamento dos dois 

segmentos. Para isto é necessária a execução de duas osteotomias que se intersetam no 

eixo de correção angular e cuja magnitude seja igual ao ângulo de deformidade (Johnson et 

al., 2005; Derek et al., 2013). 

Para o planeamento da correção de uma deformidade uniapical da diáfise é necessário 

obter as radiografias que melhor representem a deformidade, de seguida traçar os eixos 

anatómicos proximal e distal e identificar a interseção entre ambos. Esse ponto representa o 

CORA neutro da deformidade e é a partir deste que se define a Transverse Bisecting Line, 

que neste caso irá coincidir com o eixo de correção angular(ACA), como explicado 

anteriormente. De seguida é necessário definir o closing CORA, contido no ACA, na superfície 

cortical da concavidade da deformidade. 
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Posteriormente traçar uma linha perpendicular ao eixo anatómico proximal e outra 

linha paralela à superfície articular distal e que se intersetem no closing CORA, 

correspondendo estas às osteotomias necessárias para remover a cunha, sendo a base desta 

a superfície convexa da deformidade. Como visto anteriormente, é possível mover o local de 

osteotomia, proximal ou distalmente ao CORA, no entanto, apesar de provocar uma 

angulação correta das superfícies articulares, irá resultar numa translação, não coincidindo os 

eixos anatómicos da porção proximal e distal. Após a remoção da cunha, os dois segmentos 

podem ser apostos e fixados com placa e parafusos, com partilha de cargas, ou outro método 

mais apropriado (Paley, 2003; Johnson et al., 2005; Derek et al., 2013). Imagens radiográficas 

pós-operatórias são essenciais para verificar o sucesso da correção.  

  

Figura 41. Procedimento de uma osteotomia em cunha 
fechada do fémur. (adaptado de Johnson et al., 2005) 
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4.2.2.  Osteotomia em cunha aberta (opening-wedge osteotomy) 

 A osteotomia em cunha aberta (figura 42) pode ser realizada para corrigir 

deformidades angulares de ossos longos, causadas por encerramento prematuro da placa 

epifisária ou má-união de fratura. É um procedimento que restaura o alinhamento do osso e 

provoca aumento do seu comprimento (Johnson et al., 2005).   

A osteotomia em cunha aberta é realizada baseada num eixo de correção angular 

definido num opening CORA, na superfície convexa da deformidade, tal como definido na 

regra número 1, não sendo necessária a remoção de uma cunha óssea, para permitir o 

realinhamento dos dois segmentos. Para isto é necessária a execução de apenas uma 

osteotomia que coincide com o eixo de correção angular e, aquando do realinhamento ósseo, 

forma-se uma deficiência em forma de cunha cuja magnitude deve ser igual ao ângulo de 

deformidade (Johnson et al., 2005; Derek et al., 2013). 

 Para o seu planeamento devem-se obter as imagens radiográficas que melhor 

mostrem a deformidade presente. De seguida traçar o eixo anatómico proximal e distal do 

osso e definir o CORA neutro no ponto de interseção dos dois eixos. Determinar o eixo de 

correção angular e definir o opening CORA na extremidade cortical convexa da deformidade. 

A osteotomia coincide com o ACA e é criada uma falha em forma de cunha do lado côncavo 

da deformidade, pela rotação das duas porções de osso resultante. De seguida, as duas 

porções devem ser fixadas pelo método que o cirurgião entenda ser mais adequado. É 

também fundamental analisar as radiografias pós-operatórias para verificar a qualidade da 

correção (Johnson et al., 2005; Derek et al., 2013) 

Figura 42. Procedimento de uma osteotomia em cunha aberta 
da tíbia.  (adaptado de Johnson et al., 2005) 
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4.2.3.  Osteotomia transversa 

 As osteotomias transversas (figura 43) são realizadas para corrigir deformidades 

rotacionais dos ossos longos causadas pela má-união de fraturas ou mesmo durante o 

procedimento de correção de deformidades angulares. Estas consistem na execução de uma 

osteotomia simples transversa, de preferência na diáfise de ossos longo para facilitar a 

colocação de implantes para a sua fixação. Devem ser obtidas radiografias craniocaudais e 

mediolaterais do membro em causa, para avaliar o grau de deformidade rotacional e assim 

poder planear a sua correção. Após a execução da osteotomia, as duas porções, proximal e 

distal, podem ser rodados de modo a conseguir alinhar os dois segmentos corretamente. Por 

último, estes devem ser fixados com placa e parafusos adequados (Derek et al., 2013). 

 

4.2.4.  Osteotomia curva 

Este tipo de osteotomias popularizou-se em medicina veterinária devido às técnicas 

de nivelamento da mesa tibial, no entanto, as lâminas cilíndricas foram posteriormente 

utilizadas para a correção de deformidades femorais, como alternativa às osteotomias em 

cunha. Ainda são escassos os estudos de correção de deformidades angulares, utilizando 

Figura 43. Procedimento de uma osteotomia transversa do 
fémur.  (Adaptado de Johnson, 2005) 
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esta técnica (Allpass e Miles, 2015). Este tipo de correção rege-se pelas regras de Paley 

(2003), no entanto, devido à sua especificidade, apenas se aplicam a regras número dois e 

três.  

 Para execução desta osteotomia (figura 44) em ossos longos, devem ser efetuadas 

radiografias craniocaudais e mediolaterais, de modo a avaliar corretamente a deformidade em 

causa. De seguida deve ser determinado o CORA neutro, pela interseção do eixo anatómico 

proximal e distal. Este é o ponto que corresponde ao centro de corte da serra cilíndrica e desta 

forma a distância entre o CORA e a osteotomia será igual à dimensão do raio da lâmina, 

proximal ou distalmente ao CORA. Assim sendo, o osso é realinhado obedecendo à segunda 

regra de Paley. Além disso, é importante referir que quanto mais próximo for o diâmetro da 

serra do diâmetro do osso, melhor será o resultado e melhor será a aposição entre ambos os 

segmentos (Derek et al., 2013). 

 Este método revela-se mais versátil na correção de deformidades angulares, em 

relação às osteotomias em cunha, porque para além de não alterar o comprimento do osso, 

apresenta uma boa aposição entre os segmentos e uma boa resistência a cargas de 

cisalhamento. No entanto, uma das grandes desvantagens é que a correção apenas é 

possível num plano, sendo apenas útil em deformidades uniplanares (Derek et al., 2013)

Figura 44. Procedimento de uma osteotomia curva do fémur.   
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Capítulo II - Medição dos ângulos Femorais distais no plano 
frontal 

Em medicina humana, a terminologia usada na medição de ângulos femorais, os 

métodos de medição e os respetivos valores de referência para esses mesmos ângulos já se 

encontram padronizados. A partir desses valores é possível, objetivamente, determinar o grau 

de deformidade angular, a indicação para a cirurgia e o tipo e magnitude de correção 

necessário (Paley, 2003). Em medicina veterinária, embora muitos cirurgiões apontem o 

excessivo varus como uma das causas de luxação medial da patela, os critérios para a 

osteotomia corretiva ainda não são claros. Vários estudos procuram estabelecer um padrão 

para a terminologia, métodos de medição e os valores de referência (Tomlinson et al., 2007; 

Swiderski et al., 2008; Soparat et al., 2012). Verifica-se ainda uma grande escassez de 

informação, que permita, de forma objetiva, caraterizar e corrigir as várias deformidades 

femorais, nos diversos planos. A existência de valores de referência é também importante 

para determinar o grau de deformidade a partir do qual a cirurgia corretiva é indicada, havendo 

autores que apontam para a correção do varus com valores superiores a 102o de aLDFA 

(Palmer, 2008; Swiderski et al., 2008). A maioria dos cães apresenta algum grau de varus 

femoral fisiologico, já tendo sido feitos estudos principalmente em raças de grande porte 

(Tomlinson et al., 2007; Swiderski et al., 2008), mas também em raças pequenas (Soparat et 

al., 2012). Para além disso, um método padronizado para a medição e terminologia neste tipo 

de situações torna mais fácil a comunicação entre cirurgiões. 

Foi na sequência das ideias anteriormente referidas que surgiu este estudo, com o 

objetivo de acrescentar mais alguma informação e colmatar algumas falhas existentes nesta 

área da ortopedia veterinária. 
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1. Objetivos 
 
Os objetivos do presente estudo foram: 

 
1- Conhecer e comparar o valor de ângulos femorais distais em cães com 

diferentes conformações. 

2- Comparar ângulos femorais distais entre cães com e sem luxação de 

patela.   

3- Estabelecer um valor angular de referência para indicação de cirurgia 

corretiva do fémur, em casos de luxação de patela. 
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2. Materiais e Métodos 

As radiografias incluídas neste trabalho foram recolhidas pelo serviço de imagiologia 

do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e alto Douro, e pelo Hospital 

Veterinário de Trás-os-Montes, em Vila Real. As radiografias do grupo de animais com 

luxação patelar foram gentilmente cedidas pela empresa Bonematrix.  

2.1 Critérios de inclusão 

Para inclusão no estudo foram aceites radiografias cujo membro pélvico se encontrava 

em extensão completa, com o eixo longitudinal do fémur paralelo à placa radiográfica. Outro 

dos critérios, para garantir a correta pronação do membro, foi a interseção dos sesamoides 

do m. gastrocnémio pela respetiva cortical do fémur. Para além disso, só foram incluídos no 

estudo fémures de animais cujas físes já se encontravam encerradas. 

No grupo sem luxação, foram incluídas imagens digitais de projeções radiográficas de 

fémures de várias raças de cães que na sua maioria haviam sido submetidos a um exame de 

despiste da displasia da anca e cuja classificação foi avaliada como boa ou excelente. Foram 

ainda obtidas imagens de animais que por outros motivos tinham sido sujeitos a um exame 

radiográfico. Neste grupo, apenas foram incluídas as radiografias de cães sem qualquer 

evidência de luxação patelar. Foram estabelecidos grupos com base na classificação da 

Federação Cinológica Internacional (FCI) (FCI breeds nomenclature, 2018). 

 Em relação ao grupo que apresentava luxação de patela foi avaliado segundo a 

classificação proposta por Putnam (1968) e Singleton (1969), para classificação da luxação 

medial de patela, tal como foi indicado anteriormente na tabela 1. Os critérios radiográficos de 

inclusão foram os mesmos que o anterior grupo.  
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2.2 Medições radiográficas 

A medição dos ângulos (Figuras 45 e 46) foi realizada em imagens em formato DICOM, 

utlizando um software livre de medição de imagens digitais (RadiAnt DICOM Viewer 4.6.5). 

Em cada radiografia de projeção craniocaudal foi determinado o aLDFA e o mLDFA, tal como 

descrito no capítulo anterior (Paley, 2003). Os valores dos ângulos obtidos foram depois 

comparados entre os grupos estabelecidos.  

 

2.3 Análise estatística  

A análise estatística foi elaborada utilizando um software (IBM, SPSS 25.0). O teste 

de Shapiro-wilk foi usado para avaliar a normal distribuição das medidas radiográficas dentro 

de cada grupo de animais avaliado. Para as medidas radiográficas estudadas, foi realizada a 

análise estatística descritiva (valor máximo, mínimo, média ± desvio padrão e intervalo de 

confiança 95% para a média). Os dados foram sumariados usando diagramas de caixa. A 

correlação de Pearson foi utilizada para estudar a associação entre o peso dos animais e o 

Figura 45.  aLDFA em 
radiografia, plano frontal 

Figura 46. mLDFA em 
radiografia, plano frontal 

https://www.radiantviewer.com/blog/
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valor dos ângulos obtidos. Para a comparação das médias entre sexos e lados nos fémures 

de animais sem luxação patelar, assim como entre fémures de animais com e sem luxação 

patelar foi realizado o teste-T. A análise de variância (ANOVA) seguida do teste de Tuckey, 

foram usados na comparação da média das medidas radiográficas obtidas nos vários grupos 

de animais. A significância da análise estatística foi estabelecida para P<0,05. 

2.4 Grupos em estudo 

Os animais que não apresentavam luxação de patela foram divididos em três grupos, 

consoante a sua conformação corporal, seguindo a classificação de raças da FCI. O primeiro 

grupo foi formado por radiografias de fémures de animais de raças pertencentes ao grupo 

“Terriers” e “cães Toy e de companhia”, suscetíveis à luxação de patela (Soparat et al., 2012), 

sendo constituída principalmente por Yorkshire, Chihuahua, Toy poodle e Bulldog francês, 

com pesos compreendidos entre o 1,5 e 15,0Kg, 34 deles pertenciam a cães macho e 25 a 

fêmeas num total de 59 fémures. O segundo grupo foi constituido por fémures de animais de 

conformação intermédia, do grupo de “Cães de parar” da FCI e também poodles de médio 

porte, sendo representado principalmente por animais de raça Perdigueiro portugês, Poodle, 

Pointer, Cocker spaniel e Border collie. Os pesos dos animais deste grupo encontravam-se 

entre os 15,2 e os 27,0Kg. De um total de 94 fémures neste grupo, 48 pertenciam a fémeas e 

46 a machos. Já o terceiro grupo foi constituido por cães de raças molossóides de grande 

porte, sendo grande parte deles da raça Serra da estrela, Rottweiler, Dogue alemão, entre 

outros, num total de 85 fémures, 38 pertencentes a fêmeas e 47 a machos. Os pesos dos 

animais deste grupo variaram entre os 27,5 e 53,0Kg (Priester, 1972; Hayes et al., 1994; 

Bound e Zakai, 2009).   

Os fémures de animais com luxação medial de patela formaram o Grupo IV, constituído 

por 33 fémures, 18 pertenciam a machos e 15 a fêmeas, estando os seus pesos 

compreendidos entre os 1,6Kg e os 16,5Kg. Deste Grupo formou-se o Grupo IVa, com animais 

apresentando luxação de patela de grau I e II, com pesos compreendidos entre 1,6 e 16,5Kg  

e o Grupo IVb, constituído por animais com luxação de grau III e IV e pesos entre 2,5 e 11,0Kg 

(Putman, 1968; Singleton, 1989). Na tabela 3 encontram-se esquematizados os grupos 

anteriormente referidos.  
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Grupos Conformação Raças predominantes 

Média 
(Desvio 
padrão) 

Peso 
 

N 
Total 

Grupo I 
 

Raças 
predispostas a 
luxação patelar 

 

yorkshire, chihuahua, toy poodle e 
bulldog francês 

8,0 Kg 
(3,9) 

59 

Grupo II 
 

Cães de parar e 
poodles de médio 

porte 

Perdigueiro portugês, Poodle, 
Pointer, Cocker spaniel e Border 

collie 

20,3 Kg 
(3,1) 

94 

Grupo III 
 

Molossóide de 
grande porte 

Serra da Estrela, Rottweiler, Dogue 
alemão 

37,6 Kg 
(6,0) 

 

85 

Grupo IV 
Animais com 

luxação patelar 
yorkshire, chihuahua, toy poodle e 

bulldog francês 
5,7 Kg 
(4,2) 

33 

Grupo IVa 

Animais com 
luxação patelar 

grau I e II 

yorkshire, chihuahua, toy poodle e 
bulldog francês 

5,8Kg 
(4,4) 

27 

Grupo IVb 

Animais com 
luxação patelar 

grau III e IV 

yorkshire, chihuahua, toy poodle e 
bulldog francês 

5,3Kg 
(3,64) 

6 

 

  

Tabela 3. Grupos em estudo, divididos pela conformação e grau de luxação patelar. 
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3. Resultados 

3.1. Comparação entre os três grupos sem luxação patelar  
 

Os gráficos 1 e 2 caracterizam a composição dos grupos I, II e III, sob a forma 
de diagrama de caixa. 

 

Gráfico 2. Diagrama de caixa para os valores de mLDFA. Grupo I; Grupo II; Grupo III. 

Gráfico 1. Diagrama de caixa para os valores de aLDFA. Grupo I; Grupo II; Grupo III. 
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A tabela 4 apresenta o estudo comparativo entre as medições femorais dos animais 

sem luxação patelar. Os ângulos avaliados apresentaram uma distribuição normal. 

Verificámos uma correlação significativa entre o peso dos animais e o valor dos ângulos 

(coeficiente de correlação = -0,3). Não foram encontradas diferenças quando comparados os 

ângulos do membro direito e esquerdo (P>0,05) ou mesmo quando comparados os ângulos 

entre ambos os sexos (P>0,05). No teste de ANOVA apenas o Grupo dos animais 

predispostos revelou diferenças significativas quando comparado com cada um dos outros 

dois grupos (P<0,05), tanto nos valores de aLDFA como de mLDFA. Estes foram 

significativamente mais elevados do que os demais grupos. Já em relação aos restantes 

grupos, não apresentaram diferenças significativas entre si (P>0,05). 

 

Grupos  aLDFA (O) mLDFA (O) N 

Grupo I 
 

Intervalo 89,0-105,0 92,0-108,0 

59 Média ± DP* 98,2± 4,0 a 101,5±3,3 a 

IC 95% 97,1 - 99,2 100,6-102,3 

Grupo II 
 

Intervalo 87,0 -104,0 93,0-107,0 

94 Média ± DP* 95,7±3,4 b 99,3±2,7 b 

IC 95% 95,6 - 96,5 98,7-99,8 

Grupo III 
 

Intervalo 88,0-105,0 90,0-108,0 

85 Média ± DP* 95,0±3,3 b 98,9±2,8 b 

IC 95% 94,3 – 95,7 98,3-99,5 

 

 

3.2. Comparação entre os grupos com e sem luxação patelar  

A tabela 5 é referente aos valores de aLDFA e mLDFA dos Grupos I e IV. Os ângulos 

avaliados apresentam uma distribuição normal para os animais estudados. As médias dos 

Intervalo de valores (mínimo e máximo), média e desvio padrão (DP) e intervalos de 
confiança (IC) para as medições de aLDFA e mLDFA 

* Os valores de ângulos médios com diferentes subscritos são significativamente 
diferentes (P<0,05). 

Tabela 4. Valores relativos aos ângulos femorais distais de diferentes grupos 
conformacionais. 
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valores dos ângulos foram significativamente mais altas nos animais com luxação do que nos 

animais sem luxação patelar (P<0,05).  

 

 

Na Tabela 6 são apresentados os resultados obtidos entre os dois grupos com 

diferentes graus de luxação patelar. Não foi possível estudar estatisticamente as diferenças 

entre os dois grupos dado que o número reduzido de animais com grau III e IV. 

 

Grupos  aLDFA (O) mLDFA (O) N 

Grupo I 
 

Intervalo 89 - 105 92 - 108 

59 
Média ± 

DP 
98,2 ± 4,0 101,5 ± 3,3 

IC 95% 97,2 – 99,2 100,6 – 102,3 

Grupo IV 
 

Intervalo 93 - 113 97 - 113 

33 
Média ± 

DP 
100,8± 5,3 104,1 ± 4,3 

IC 95% 99 -102,5 102,6 – 105,6 

Grupos  aLDFA (O) mLDFA (O) N 

Grupo IVa 
 

Intervalo 93 - 113 97 - 113 

27 
Mediana 99 102 

Média ± DP 99,6 ± 4,9 103 ± 3,8 

IC 95% 97,8 - 101,4 101,59 - 104,4 

Grupo IVb 
 

Intervalo 100 - 110 103 - 112 

6 
Mediana 106,5 109,5 

Média ± DP 105,8 ± 3,3 108,5 ± 2,9 

IC 95% 103,2 - 108,5 106,2 - 110,8 

Intervalo de valores (mínimo e máximo), mediana, média e desvio padrão (DP) e intervalos 
de confiança (IC) para as medições de aLDFA e mLDFA. 

Intervalo de valores (mínimo e máximo), média e desvio padrão (DP) e intervalos de 
confiança (IC) para as medições de aLDFA e mLDFA 

 

Tabela 6. Comparação de valores dos ângulos femorais distais entre animais com luxação 
patelar 

 

Tabela 5. Comparação de valores dos ângulos femorais distais entre animais com e sem 
luxação patelar.   
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4. Discussão   

O presente estudo teve como objetivo caracterizar e estudar mais aprofundadamente 

a relação existente entre as deformidades femorais e a luxação patelar. Para isso tentamos 

avaliar a existência de relação entre vários fatores, como o peso, o sexo, a simetria de 

membros, a conformação corporal e os valores angulares femorais distais em animais 

saudáveis. Posteriormente esses animais saudáveis foram comparados com animais que 

apresentavam luxação medial de patela, de diferentes graus, com o intuito de concluir qual a 

influência das deformidades femorais nesta patologia e vice-versa. Existe uma grande 

escassez de estudos nesta área da medicina veterinária, a inexistência de uma linguagem 

padrão para a caracterização de deformidades, assim como, a inexistência de valores de 

referência para os diversos ângulos femorais estudados.  Com isto, a principal finalidade do 

estudo foi a de tentar padronizar alguns termos de modo a facilitar a comunicação, assim 

como a de obter alguns valores angulares que possam servir de referência, fornecendo uma 

ferramenta útil para que os cirurgiões, na sua prática, possam saber até que ponto a 

angulação femoral estará a influenciar uma determinada situação de LMP e qual será a 

importância ou a necessidade de uma eventual osteotomia corretiva do fémur distal para o 

correto alinhamento do mecanismo de flexão do membro. 

Selecionamos os ângulos do fémur distal no plano frontal pois são os que permitem 

avaliar a existência de Varus ou valgus do fémur distal, fenómenos estes que estão 

intimamente ligados ao surgimento de luxação patelar e importantes do ponto de vista 

terapêutico (Tomlinson, 2007; Soparat et al., 2012). No nosso trabalho não avaliamos os 

ângulos proximais do fémur pois a maioria das deformidades femorais relacionadas com a 

luxação patelar ocorre distalmente. 

Inicialmente foram analisadas as variáveis do sexo (macho, fêmea) e do lado (direito, 

esquerdo) para determinar a correlação existente com os valores de aLDFA e mLDFA, 

medidos. A significância foi estabelecida em P<0,05, não se tendo verificado diferenças nos 

valores entre macho e fêmeas e entre os fémures do lado direito e esquerdo, à semelhança 

do que Sarierler (2004) e Swanson e colegas (2012), concluíram.  

De seguida foi analisada uma amostra de 238 fémures de cães dividida em três grupos, 

segundo a sua conformação (tabela 4). Os resultados mostram que os valores dos ângulos 

distais do fémur são significativamente superiores nos animais do grupo I (raças predispostas 

à luxação patelar), de conformação menor, quando comparados com o grupo II e III (P<0,05). 

Entre estes dois últimos grupos não se verificaram diferenças significativas entre si (P>0,05). 

Tanto quanto é do nosso conhecimento, este é o primeiro estudo a reportar a diferença de 
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valores angulares femorais entre diferentes conformações. Concluímos então que animais 

com menor conformação têm uma maior angulação do fémur e que os valores angulares se 

mostraram menores no Grupo III, no entanto a diferença foi superior entre o Grupo I e II do 

que entre o Grupo II e o III. Estes resultados sugerem haver uma maior tolerância dos animais 

com conformações inferiores, para maiores valores angulares do fémur distal, sem que isso 

interfira com o normal funcionamento do mecanismo de extensão e flexão do joelho. No 

entanto estes apresentam maior predisposição para a luxação medial da patela. 

 Na continuação, o Grupo I foi comparado com o grupo IV, constituído por animais que 

apresentavam LMP. O Grupo IV era exclusivamente formado por animais com conformação 

semelhante aos do Grupo I. Os Grupos II e III não foram comparados com o Grupo IV, pois 

eram de conformações distintas, sendo que o objetivo seria comparar animais de 

conformações semelhantes. Obtiveram-se valores médios de aLDFA e mLDFA 

significativamente mais elevados nos animais do Grupo IV em relação aos do Grupo I, tal 

como concluiu Lusetti e colegas (2017). Com isto conclui-se que um aumento no varus do 

fémur distal está associado ao surgimento de luxação medial de patela, não sendo possível 

quantificar o que é causa e consequência. Estes resultados podem ser úteis na quantificação 

de uma determinada deformidade femoral e podem ajudar a determinar o grau de correção 

necessário para restaurar o alinhamento do membro. Tendo em conta que o limite superior 

da média ± desvio padrão dos valores de aLDFA e mLDFA de animais sem LMP ronda os 

102,2º e os 104,8º, respetivamente, estes foram considerados por nós como sendo os valores 

a partir dos quais é indicada a realização das técnicas de correção angular do fémur em 

animais de conformação idêntica aos estudados. Estes valores vêm um pouco à semelhança 

das indicações de Slocum (1998) que propõe a partir 10º de varus femoral como indicação 

para a realização de DFO. Segundo o nosso estudo, os valores que consideramos ideais 

como resultado destas técnicas de correção são 98,2º e os 101,5º de aLDFA e mLDFA 

respetivamente, que correspondem à média dos valores dos ângulos do fémur distal em 

animais que não apresentam LMP. 

Estes dados demostram que na população de animais estudada, tanto o grupo com 

LMP como o grupo sem LMP, tiveram valores mais elevados de varus femoral distal quando 

comparados com outras conformações de cães, quer deste, quer de outros estudos 

(Tomlinson, 2007; Soparat et al., 2012). Pelo facto dos animais sem LMP também 

apresentarem valores angulares mais elevados, somos levados a concluir que animais com 

esta conformação toleram melhor valores superiores de varus femoral, sem que desenvolvam 

a patologia e que o surgimento desta em animais mais jovens acentua o grau de deformação 

do osso, tal como outros autores referiram (Hulse, 1981; Harasen, 2006; Schulz, 2013). No 
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entanto seria necessária uma amostra de cães com LPM maior para um estudo mais 

aprofundado. 

 

Por último, o grupo IV foi dividido em IVa e IVb, segundo o grau de luxação dos animais, 

e foram comparados entre si. Não foi possível validar estatisticamente as diferenças entre os 

dois grupos, devido ao reduzido número de animais pertencentes ao Grupo IVb, no entanto, 

como a média de valores entre ambos os grupos foi tão diferente, cerca de seis graus, 

pudemos concluir que animais com luxação de grau III e IV apresentam valores de aLDFA e 

mLDFA superiores aos valores dos animais de grau I e II, tal como outros autores referem 

(Soparat et al., 2012). A escassez de animais com graus elevados de luxação deve-se ao 

facto de a maioria dos cães serem diagnosticados e tratados antes de a patologia evoluir para 

graus superiores (Soparat et al., 2012; Barbosa , 2016; Yasukawa e Edamura, 2016; Lusetti 

et al., 2017). 

 

5. Limitações e perspetivas futuras 

 Algumas foram as limitações sentidas ao longo do estudo, como o facto de o grupo 

IVb ser demasiado curto e insuficiente para ser comparado com os demais grupos, uma vez 

que a maioria dos animais com LMP são detetados e tratados em fases precoces e não 

evoluem para graus tão elevados. Neste sentido, consideramos que são necessários mais 

estudos para estabelecer como é que as deformidades angulares evoluem com graus maiores 

que 2 de LMP. O grupo de animais com luxação patelar foi constituído exclusivamente por 

cães de conformação pequena, não podendo ser feito um estudo da doença em animais de 

conformação superior, justificado pelo facto de a incidência da doença ser muito superior em 

animais de raças menores (Putnam RW, 1968; LaFond E, et al.,2002; Barbosa P, 2016). 

Achamos, com isto, que este estudo merece ser continuado com uma amostra mais 

abrangente, de forma a serem encontrados valores mais próximos dos valores reais da 

população. A realização deste estudo com base em imagens radiográficas também limitou em 

parte a caracterização da patologia estudada, pois as deformidades femorais podem ocorrer 

tridimensionalmente e não só num plano bidimensional fornecido pelas radiografias, apesar 

de Longo e colegas (2018) terem concluído que existe uma excelente concordância dos 

valores de aLDFA entre imagens radiográficas e tomográficas. Futuramente poderá ser feito 

um estudo semelhante utilizando imagens de tomografia computorizada que, para além de 

nos elucidar melhor acerca da complexidade das deformações, permitirá também avaliar a 
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reprodutibilidade e repetibilidade do mesmo. São também possíveis estudos que 

acompanhem o crescimento dos animais, para avaliar com maior exatidão qual a evolução 

das deformações e o que as influencia. 

 

6. Conclusão  

As deformidades angulares do fémur são apontadas como uma das principais 

causas e, simultaneamente, consequência da luxação medial e lateral de patela, doença que 

representa uma das condições ortopédicas mais frequentes na clínica. A correção das 

deformidades passa muitas vezes pela cirurgia corretiva, com as técnicas de osteotomia e 

ostectomia corretiva. Foram apresentados vários métodos de medição de ângulos femorais, 

nos diversos planos, de acordo com a bibliografia já existente, bem como as várias técnicas 

de cirurgia corretiva. No entanto ainda existe muita falta de objetividade na caracterização 

destas alterações e, consequentemente, falta de critério na indicação para cirurgia bem como 

na sua correção.  

Este trabalho surgiu para tentar colmatar algumas falhas existentes nesta área de 

estudo, tendo sido possível responder aos diferentes objetivos a que inicialmente nos 

propusemos: 

• Obtivemos os valores médios de ângulos distais do fémur em animais de 

diferentes conformações e encontrámos diferenças entre eles, sendo os 

valores do grupo de raças suscetíveis à luxação patelar muito superiores 

aos dos restantes grupos. Do nosso conhecimento, este estudo parece 

ser único no que diz respeito à diferenciação entre os valores de aLDFA e 

mLDFA de diferentes conformações de cães. 

• Comparámos os valores dos ângulos femorais entre cães com e sem 

luxação patelar e verificámos que os animais que apresentam a patologia 

têm valores de aLDFA e mLDFA superiores aos animais que não 

desenvolveram essa condição. 

• Estabelecemos valores angulares de referência que auxiliam na tomada 

de decisão para possíveis cirurgias corretivas do fémur, em casos de 

luxação de patela. Com isto, sugerimos que as DFO devem ser 

executadas em animais com graus superiores a 102,2º ou 104,8º de 

aLDFA ou mLDFA respetivamente. 
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O estudo poderia ter sido mais completo caso o número de animais pertencente ao 

grupo IVb fosse maior e permitisse, a partir daí, retirar algumas conclusões significativas, 

assim como se fossem utilizados outros métodos de captação de imagem, mais fiáveis do que 

a radiografia, deixando em aberta a possibilidade de, partindo deste, se fazerem outros 

estudos que o possam completar.  
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