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Resumo 
A displasia da anca é uma doença artrítica geralmente hereditária com elevada 

prevalência no cão, caracterizada pela incongruência da articulação coxofemoral que leva a 

alterações degenerativas da mesma, provocando dor que se manifesta principalmente sob a 

forma de claudicação dos membros pélvicos. O principal objetivo desta dissertação foi o de 

demonstrar o efeito que o tratamento com implantes de ouro tem no controlo da dor em cães 

com displasia da anca. As partículas de ouro têm a capacidade de inibir a ação dos 

macrófagos e dos leucócitos polimorfonucleares, bem como de diminuir a produção de 

citocinas pró-inflamatórias, advindo daí o efeito anti-inflamatório que apresentam O 

tratamento pela aplicação de implantes de ouro é minimamente invasivo e consiste na 

implantação de fragmentos de ouro de 24 quilates, com 3-4 mm de comprimento e 1-3 mm 

de diâmetro, em pontos específicos de regiões anatómicas dolorosas, como em tecidos 

periarticulares de articulações artríticas, com o objetivo de reduzir processos inflamatórios 

e/ou degenerativos e assim aliviar a dor associada a doenças articulares crónicas.  

 Para atingir o objetivo principal foram descritos 4 casos clínicos de animais com 

diagnóstico de displasia da anca tratados com implantes de ouro. De modo a melhor avaliar 

a evolução da claudicação, dor e qualidade de vida destes animais, procedemos à realização 

de dois questionários destinados a serem preenchidos pelos tutores dos animais que 

realizaram o procedimento, antes e após o referido tratamento. Posteriormente, uma 

avaliação clínica foi realizada pelo médico veterinário através da observação de cada animal 

em marcha e em corrida e da palpação e manipulação dos membros pélvicos, na qual cada 

um foi avaliado e foram registados resultados em relação a 3 parâmetros: claudicação, 

distribuição do peso corporal e sinais de dor e resistência à manipulação/palpação. Tanto o 

preenchimento dos questionários como as avaliações da dor foram realizadas antes da 

aplicação dos implantes de ouro e repetidas novamente entre os 4 e os 5 meses após o 

tratamento. As respostas aos questionários e as avaliações da dor realizadas antes e após a 

aplicação dos implantes de ouro foram comparadas para cada animal, de modo a concluir 

sobre a progressão de cada um dos parâmetros avaliados.  

No que respeita aos parâmetros avaliados pelos tutores, a média de pontos de melhoria 

em cada parâmetro avaliados nos quatro cães tratados a aplicação de implantes de ouro foi 

de 5 pontos em relação à pior dor que apresentaram nos últimos 30 dias anteriores ao 

tratamento, 1 ponto em relação à atitude geral dos animais, 3 pontos em relação à disposição 

para participarem em brincadeiras e interagir, 4 pontos na facilidade em se levantarem, 3 

pontos na iniciativa de caminhar, 4 pontos na capacidade/disposição para correr, 4 pontos na 

capacidade/facilidade de subir escadas, 2 pontos na capacidade de saltar (para a cama, sofá, 
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carro, etc), 2 pontos em relação à frequência com que vocalizam/demonstram 

comportamentos de desconforto, 3 pontos em relação à facilidade em se movimentarem após 

um longo período de descanso, 2 pontos em relação à facilidade com que se movimentam 

durante e após o exercício e de 5 pontos na qualidade de vida. No que diz respeito aos 

parâmetros avaliados pelos médicos veterinários, a média de pontos de melhoria em cada 

parâmetro dos 4 cães tratados com implantes de ouro foi de 3 pontos na claudicação, 1 ponto 

na distribuição do peso corporal e 2 pontos nos sinais de dor e resistência à 

manipulação/palpação dos membros pélvicos. Os resultados do presente trabalho estão de 

acordo que a aplicação dos implantes de ouro melhorou a condição clínica de cães com 

displasia da anca, independentemente da idade e do grau da doença. O balanço geral dos 

casos apresentados foi favorável à utilização de implantes de ouro como controlo da dor 

crónica associada a displasia da anca em cães. 

 

 

Palavras-chave: cães, displasia da anca, articulação coxofemoral, dor, claudicação, implantes 

de ouro, questionários.
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Abstract 
Canine hip dysplasia is an arthritic disease generally hereditary with a high prevalence in 

the dog which is characterized by incongruity of the coxofemoral joint that leads to 

degenerative changes, causing pain that manifests mainly by lameness of the pelvic limbs. 

The main purpose of this dissertation was to demonstrate the effect of gold bead in the 

management of pain in dogs diagnosed with hip dysplasia. Gold particles are capable of inhibit 

the action of macrophages and polymorphonuclear leukocytes, as well as decrease the 

production of pro-inflammatory cytokines, hence their anti-inflammatory effect. The treatment 

with gold bead implants is minimally invasive medical procedure which consists in inserting 

small fragments of 24 carat gold, with 3-4 mm long and 1-3 mm of diameter, in specific points 

in painful body regions such as in periarticular tissues of arthritic joints with the purpose of 

reducing inflammatory and/or degenerative processes and thus alleviating the pain associated 

with chronic joint diseases. 

To reach the main purpose, 5 clinical cases of animals diagnosed with hip dysplasia and 

treated with gold bead implants were described. In order to better evaluate the evolution of 

lameness, pain and quality of life of these animals, we carried out two questionnaires intended 

to be filled by the tutors of the animals that underwent the procedure, before and after the 

procedure. Subsequently, a clinical evaluation was performed by the veterinarian by observing 

each animal walking and running and by the palpation and manipulation of the pelvic limbs, in 

which each one was evaluated and the results were registered about 3 parameters: 

claudication, body weight distribution and signs of pain and resistance to 

manipulation/palpation. Both the questionnaire and the pain assessments were performed 

before the gold bead implants were inserted and repeated again between 4 and 5 months after 

the treatment. The responses to the questionnaires and pain assessments performed before 

and after the application of the gold bead implants were compared for each animal, in order to 

conclude about the progression of each evaluated parameter. 

In what concerns to the parameters evaluated by the tutors, the average improvement 

points in each parameter evaluated in the four dogs treated with gold bead implants were 5 

points regarding the pain at its worst in the last 30 days before the treatment, 1 point regarding 

dog’s attitude/mood, 3 points regarding dog’s willingness to participate in play and interact, 4 

points regarding dog’s rising from a down position, 3 points regarding dog’s eagerness to walk, 

4 points regarding dog’s ability/willingness to run, 4 points regarding dog’s ability/willingness 

to walk up/down stairs, 2 points regarding dog’s ability and/or willingness to jump (onto bed, 

couch, vehicle, etc), 2 points regarding dog’s frequency of vocalization or discomfort behavior, 

3 points regarding dog’s ease of movement after a long rest, 2 points regarding dog’s ease of 
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movement during and/or after exercise/walks (tired, dragging feet, scuffing nails, lying down) 

and 5 points regarding dog’s quality of life. Regarding the parameters evaluated by 

veterinarians, the average improvement points in each parameter of the 4 dogs treated with 

gold bead implants were about 3 points regarding lameness, 1 point regarding body weight 

distribution and 2 points regarding signs of pain and resistance to manipulation/palpation of 

the pelvic limbs. The results of the present study suggest that the application of gold bead 

implants improved the clinical condition of dogs with hip dysplasia, regardless of age and 

degree of disease. The overall balance of the presented cases was favorable to the use of 

gold bead implants as a control of chronic pain associated with hip dysplasia in dogs. 

 

 

Keywords: dogs, hip dysplasia, coxofemoral joint, pain, lameness, gold bead implants, 

questionnaires. 
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I. Introdução 

A displasia da anca (DA) é uma doença artrítica geralmente hereditária com elevada 

prevalência no cão, que é caracterizada pela incongruência da articulação coxofemoral (ACF). 

Esta artrose provoca dor que pode variar de leve a grave e que clinicamente se manifesta 

principalmente sob a forma de claudicação dos membros pélvicos (MP) que provoca 

diferentes graus de incapacidade motora nos cães afetados.  

Existem várias opções terapêuticas disponíveis, médicas, cirúrgicas e também novas 

abordagens terapêuticas como a aplicação de células tronco, plasma rico em plaquetas (PRP) 

e implantes de ouro (IO), que têm sido cada vez mais utilizadas em Medicina Veterinária, 

principalmente para doenças artríticas.  

Dada a idade dos animais, outras comorbilidades e/ou os efeitos adversos das terapias 

convencionais, é frequente a busca tanto por parte dos tutores como por parte dos médicos 

veterinários (MV) de terapias que apresentem benefícios no controlo da dor debilitante 

associada à DA, que não prejudiquem outros aspetos da salubridade dos animais e sem que 

apresentem longos períodos de recuperação. 

Durante o meu período de estágio curricular na Clínica Veterinária Zenvet, Lisboa, o 

elevado número de casos clínicos, os resultados positivos e a falta de divulgação sobre a 

aplicação de IO, levaram ao meu interesse em apresentar a terapia, divulgar e realizar 

também o procedimento em alguns casos clínicos tratados no Hospital Veterinário da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, local onde também decorreu parte do meu 

estágio curricular. 

Neste trabalho, inicialmente será apresentada uma revisão da literatura científica sobre a 

anatomia da articulação coxofemoral, a fisiopatologia e apresentação da doença propriamente 

dita, o diagnóstico e os tratamentos convencionais e sobre as novas abordagens terapêuticas 

à doença. Posteriormente descreverei a técnica de aplicação dos IO, os casos clínicos 

acompanhados e de que modo foi avaliada a progressão clínica dos animais tratados. 

Finalmente uma discussão será realizada sobre os resultados obtidos e retiradas as devidas 

conclusões sobre o uso de IO como controlo da dor associada a DA em cães.   
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II. Revisão da literatura científica 

1. Displasia da anca 

A DA foi descrita pela primeira vez em 1937 por Dr. Schenelle como uma subluxação 

bilateral congénita (Schenelle, 1937; Kapatkin et al., 2002b). Posteriormente foi mais 

corretamente descrita como uma condição do desenvolvimento já que cães que ao 

nascimento apresentavam ACF normais, mais tarde poderiam tornar-se displásicos (Riser, 

1975a).  

O termo “displasia da anca” significa desenvolvimento anormal das ACF (Thrall, 2012). É 

uma doença que se caracteriza pela incongruência entre as superfícies articulares da cabeça 

femoral (CF) e do acetábulo (Vezzoni et al., 2008), que constituem a ACF. Esta incongruência 

gera consequentemente instabilidade e alterações biomecânicas, que vão alterar a 

distribuição das forças que atuam nas superfícies articulares em desenvolvimento e provocar 

dor ao animal. 

 

1.1. Bases anatómicas da articulação coxofemoral 

Desde cedo se sabe que a DA é uma doença biomecânica e que se relaciona com 

alterações do desenvolvimento das estruturas musculares e esqueléticas que constituem e 

rodeiam a ACF (Johnson, 1959), tornando-se assim fundamental conhecer as bases 

anatómicas da mesma para uma melhor compreensão da doença.  

A ACF (Figura 1) é uma articulação esférica, constituída pela CF que articula com o 

acetábulo (Kõnig e Liebich, 2004), e pelos músculos e ligamentos associados a estas 

estruturas. O acetábulo é uma cavidade formada pela união de três ossos: o íleo, o púbis e o 

ísquio, representados na Figura 1 pelos números 1, 2 e 3, respetivamente. A CF é uma 

estrutura óssea esférica coberta por cartilagem hialina, que se articula com o acetábulo.  
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Figura 1: Articulação coxofemoral do cão: 1, corpo 

do íleo; 2, ramo do púbis; 3, corpo do ísquio; 4, bordo 

acetabular; 5, orifício obturador; 6, ligamento 

redondo; 7, fossa acetabular; 8, colo do fémur; 9, 

cabeça femoral (adaptado de Ruberte e Sautet, 

1999).  

	
Os ligamentos que contribuem para a congruência da ACF são: 

• Ligamento redondo ou ligamento da cabeça femoral (LCF), que se estende desde uma 

fóvea na CF (fovea capitis) até à cavidade acetabular e é um ligamento intracapsular 

que está coberto pela membrana sinovial (Kõnig e Liebich, 2004);  

• Ligamentos iliofemoral e isquiofemoral, responsáveis respetivamente pelo reforço 

cranial e caudal da cápsula articular; 

• Ligamento transverso do acetábulo, responsável pelo suporte dos ligamentos 

anteriormente descritos. 

Os músculos que suportam e estabilizam a ACF (Figuras 3 e 4) são divididos em quatro 

classes de acordo com a sua função biomecânica: os músculos flexores (músculos sartório, 

tensor da fáscia lata, reto femoral, iliopsoas e articular da coxa), extensores (glúteo superficial, 

glúteo médio, glúteo profundo, quadrado femoral, bíceps femoral, semitendinoso, 

semimembranoso, piriforme, gracilis e adutor), abdutores (glúteos e bíceps femoral) e 

adutores (semimembranoso, sartório, gracilis, quadrado femoral e obturador externo) (Figura 

2) (Kõnig e Liebich, 2004). 
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Figura 2: Músculos da região pélvica em cadáver (vista lateral 

esquerda). 1 – Músculo glúteo médio; 2 – Músculo glúteo 

superficial; 3 – Músculo sartório (porção cranial); 4 – Músculo 

tensor da fáscia lata; 5 – Tuberosidade isquiática; 6 – Músculo 

bíceps femoral; 7 – Músculo semitendinoso (adaptado de 

Ruberte e Sautet, 1999). 

 

 
Figura 3: Músculos da região pélvica que suportam a articulação coxofemoral (vista lateral). A – 

Músculos superficiais; B – Músculos superficiais após remoção do bíceps femoral; C – Músculos 

profundos após remoção do obturador interno (adaptado de Evans e Lahunta, 2003). 
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Figura 4: Músculos da região pélvica que suportam a articulação coxofemoral (vista medial). A 

– Músculos superficiais; B – Músculos profundos (adaptado de Evans e de Lahunta, 2003). 

 
1.2. Etiologia 

A expressão ou não da doença num indivíduo é determinada por dois fatores: pela 

predisposição genética e pelos fatores ambientais (King, 2017). A predisposição genética 

pode ser alterada (Fries e Remedios, 1995; King, 2017), mas ainda não estão bem definidos 

quais os fatores bioquímicos, patológicos, mecânicos e ambientais que despoletam o 

aparecimento destas características. No entanto, propõem-se alguns fatores que podem 

influenciar a estabilidade articular e consequentemente o desenvolvimento da doença, entre 

eles: a conformação e o peso corporal (que alteram as forças biomecânicas atuantes na ACF), 

a dieta, o desenvolvimento e integridade das estruturas envolventes (músculos, ligamento 

redondo, cápsula articular e líquido sinovial), influências hormonais, o volume e constituição 

do líquido sinovial (Fujita et al., 2005) e o tipo e frequência de exercício físico (Fries e 

Remedios, 1995).   

O desenvolvimento anormal da articulação coxofemoral também pode ser causado por 

lesões traumáticas e lesões da cartilagem.  
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1.2.1. Influência genética 

A DA é uma doença geralmente hereditária (Fries e Remedios, 1995; Smith et al., 2006), 

de natureza poligénica (Fries e Remedios, 1995; Kapatkin et al., 2002b) devido à interação 

de centenas de genes que contribuem para a doença (Fries e Remedios, 1995). É uma 

característica aditiva, cuja gravidade é determinada pelo número de genes “afetados” 

presentes no genótipo de cada animal. 

 O genótipo determina a matriz genética para a forma, tamanho, relações anatómicas, 

musculatura e inervação, e deste modo determina o crescimento e remodelação de 

determinado indivíduo (Fries e Remedios, 1995). A expressão destes genes é modificada por 

fatores ambientais (Fries e Remedios, 1995; King, 2017), como a atividade física, nutrição, 

metabolismo e sistema hormonal; estes fatores por si só não causam DA (Fries e Remedios, 

1995), mas determinam se a característica se manifesta e com que gravidade (Kealy et al., 

1992). 

 Assim, o fenótipo (manifestação clínica da doença) de um indivíduo é, então, determinado 

pela suscetibilidade genética em combinação com os fatores ambientais que o envolvem 

(Fries e Remedios, 1995; Kapatkin et al., 2002c; Krotscheck e Tohundter, 2010; Anderson, 

2011). Deste modo, um animal genotipicamente displásico não apresentará necessariamente 

DA (King, 2017). 

 

1.2.2. Fatores que afetam o desenvolvimento de displasia da anca  

1.2.2.1. Tipo de conformação corporal  

Ao longo do tempo têm sido observadas algumas tendências em relação ao tipo de 

conformação corporal dos cães que apresentam DA. Geralmente, a frequência é mais baixa 

em cães de menor porte e mais elevada em cães de maior porte. Os cães com pele firme, 

músculos proeminentes e pouco tecido adiposo apresentam menos frequentemente DA e 

cães com pele flácida, conformação robusta, arredondada, com mais tecido adiposo 

subcutâneo e músculos menos desenvolvidos apresentam mais frequentemente esta doença 

(Riser et al., 1985). Uma conformação pélvica mais larga e aplanada parece tolerar melhor a 

lassidão articular do que uma pélvis estreita e inclinada (Olsson, 1993).  

Em 1967, Riser e Shirer descreveram uma correlação entre o tamanho da musculatura 

pélvica e a DA, na qual índices de massa muscular menores estavam associados a cães 

displásicos, comparando com cães não displásicos. A fórmula de cálculo do índice de massa 

muscular pélvica (IMMP) (massa muscular pélvica total post mortem [kg]/peso corporal [kg] ´ 

100%) permitiu prever corretamente a presença de DA em 94% dos casos, sendo que a 

sarcopenia associada à doença aparentemente não afetou o índice. A doença não foi 
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observada quando o IMMP era superior a 12, e foi quase sempre observada quando era 

inferior a 9 (Riser e Shirer, 1967). 

Os cães que desenvolvem DA são tendencialmente os que crescem e ganham peso mais 

rapidamente (Riser et al., 1985), ou seja, os cães de raças grandes. Nestes casos, os 

músculos pélvicos podem não desenvolver força suficiente para evitar a subluxação durante 

o suporte do peso corporal (Lust e Summers, 1981; Riser et al., 1985; Shepherd, 1986; Riser, 

1987; Alexander, 1992). 

Os fatores biomecânicos, ambientais e genéticos associados a uma determinada 

conformação e tamanho corporal, são considerados significativos para o desenvolvimento de 

DA (Riser et al., 1985) e estão relacionados com a instabilidade articular e com a progressão 

para uma anormal remodelação óssea e degeneração cartilaginosa (Shepherd, 1986). 

 
1.2.2.2. Nutrição 

A nutrição é o fator ambiental que mais influencia o desenvolvimento de DA (Fries e 

Remedios, 1995).  

 

1.2.2.2.1. Consumo de alimento e crescimento rápido 

O consumo excessivo de energia aumenta a frequência de ocorrência e a severidade da 

DA em cães geneticamente predispostos e por esta razão, a ingestão de alimento deve ser 

controlada (Fries e Remedios, 1995). 

Em 1992, Kealy e colegas descreveram que a limitação do consumo de comida a partir 

das 8 semanas de idade num grupo de cães da raça Labrador Retriever, uma raça 

geneticamente predisposta, em comparação com um grupo controlo alimentado ad libitum, 

resultou numa redução de 67% da prevalência de DA aos 2 anos de idade e reduziu 

substancialmente a prevalência e gravidade da osteoartrite (OA) da articulação coxofemoral 

dos mesmos cães aos 5 anos de idade. Posteriormente foi demonstrado que cães portadores 

de genes para DA, se alimentados com uma dieta controlada, podem apresentar-se 

fenotipicamente normais até aos 8 anos de idade (Kapatkin et al., 2002b).  

A maior frequência de DA está associada a taxas de crescimento rápidas e a sobrecargas 

do esqueleto (Lust e Summers, 1981; Riser, 1987; Alexander, 1992; Richardson, 1992). O 

consumo excessivo de energia por animais imaturos, seja na forma de gordura, proteína ou 

hidrato de carbono, aumentará o crescimento esquelético e o peso corporal (dentro dos limites 

genéticos), em comparação com aqueles que foram alimentados com quantidades normais 

ou restritas (Dämmrich, 1991; Richardson, 1992; Kealy et al., 1993; Hazewinkel, 1994). Isto 

aumentará a frequência e gravidade da DA em cães geneticamente predispostos.  
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1.2.2.2.2. Cálcio e vitamina D 

Cães jovens não têm um mecanismo de proteção contra o excesso de cálcio na dieta, 

portanto quanto mais elevado o nível de cálcio na dieta, maior a quantidade absorvida pelo 

trato gastrointestinal (Hazewinkel et al., 1991) e, consequentemente, mais elevados os níveis 

séricos de cálcio. O nível sérico de cálcio elevado diminui a atividade osteoclástica, o que 

retarda a ossificação endocondral e a formação esquelética (Lust, 1993; Hazewinkel, 1994). 

Como a vitamina D aumenta a absorção intestinal e a reabsorção renal de cálcio, o excesso 

de vitamina D tem um efeito semelhante ao do excesso de cálcio (Hazewinkel, 1994).  

Assim, o excesso de cálcio e de vitamina D pode contribuir para o desenvolvimento de DA 

em cães geneticamente predispostos e devem ser evitados principalmente em cães jovens 

de raças grandes e gigantes (Fries e Remedios, 1995). 

 

1.2.2.2.3. Ácido ascórbico 

O ácido ascórbico tem como principal função participar na biossíntese de colagénio, a 

proteína estrutural mais importante no organismo (Richardson, 1992), nomeadamente de 

colagénio tipo I presente nos ossos e ligamentos. Por esta razão considerou-se que a 

suplementação das fêmeas progenitoras e dos cachorros com doses elevadas de ácido 

ascórbico poderia prevenir o desenvolvimento de DA (King, 2017). 

Um estudo que apoia esta ideia descreve a ausência de DA, aos 5 anos de idade, em 8 

ninhadas de cães da raça Pastor Alemão (raça predisposta), aos quais foram administradas 

altas doses de ácido ascórbico até aos 2 anos de idade, bem como às suas progenitoras 

aquando da gestação (Belfield, 1976). Neste estudo, a falta de avaliação radiográfica e 

acompanhamento, e a incapacidade de reproduzir os resultados em ensaios clínicos 

controlados (Teare et al., 1979) torna, no entanto, esses resultados questionáveis. 

Sabe-se que o excesso de ácido ascórbico pode interferir com o desenvolvimento dos 

ossos e cartilagens (King, 2017). Isto acontece em cachorros, nos quais está descrito que o 

excesso de ácido ascórbico pode causar hipocalcemia, retardar a remodelação óssea e a 

maturação da cartilagem (Richardson, 1992). Para além disso, os cães não têm necessidades 

dietéticas em ácido ascórbico pois sintetizam-na no organismo (Fries e Remedios, 1995). 

Apesar de não haver evidências científicas suficientes que suportem que a suplementação 

com ácido ascórbico em cachorros em crescimento previna a DA ou que relacionem a 

deficiência desta molécula com a doença (Richardson, 1992), a inclusão da mesma na dieta 

em quantidades controladas não provoca nenhum efeito adverso e há relatos de efeitos 

benéficos. Por esta razão, o ascorbato de magnésio é incorporado em algumas fórmulas 
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farmacêuticas protetoras da cartilagem, também devido ao seu efeito benéfico como 

antioxidante e na síntese de glicosaminoglicanos e do líquido sinovial (Anderson, 1999). 

 As anomalias articulares associadas à deficiência desta molécula são uma possibilidade 

etiológica para a DA (Madsen, 1997). 

 
1.2.2.2.4. Balanço eletrolítico 

A influência do balanço de eletrólitos (Na+, K+ e Cl-) ingeridos através da dieta no 

desenvolvimento de DA em cães foi estudado por Kealy e colegas (1993), que descreveram 

que o controlo do balanço diário de eletrólitos ingeridos na dieta pode reduzir a lassidão 

articular em raças com elevada incidência de DA. Concluíram então que cães jovens 

alimentados com dietas nutricionalmente equilibradas e com balanço eletrolítico inferior a 20 

mEq/100 gramas de alimento apresentaram redução do valor do ângulo de Norberg e da 

severidade da lassidão articular durante a fase de crescimento.  

Apoiando esta ideia, posteriormente descreveram que os cães displásicos apresentavam 

osmolaridades do líquido sinovial superiores às dos cães normais, consequente das 

diferenças entre as concentrações de sódio, potássio e cloro (Kealy et al., 1993). O volume 

de líquido sinovial está envolvido na patogenia da DA pela influência que tem na lassidão 

articular (Fries e Remedios, 1995). Quando o volume de líquido sinovial é normal, o 

deslocamento do fémur durante a marcha cria uma pressão intra-articular negativa que puxa 

a CF para o acetábulo. Quando há excesso de volume de líquido sinovial este mecanismo 

perde-se (Smith et al., 1993), diminuindo a estabilidade articular e favorecendo o 

desenvolvimento de DA.  

 

1.2.2.3. Exercício físico    

Não está demonstrado que o exercício físico contribui diretamente para o desenvolvimento 

de DA em cães. Intuitivamente, sendo uma doença biomecânica favorecida pelo stresse 

excessivo a atuar no esqueleto em crescimento, pode deduzir-se que o exercício intenso 

acelera a progressão de alterações degenerativas em cães com instabilidade da ACF (Fries 

e Remedios, 1995). Em contrapartida, sabe-se também que o exercício físico pode ser 

protetor em situações de sobrenutrição pois diminui a quantidade de energia disponível 

durante o crescimento do cachorro (Lavelle, 1989), tendo também o benefício de aumentar a 

massa muscular pélvica, aumentando o suporte muscular da articulação coxofemoral.  

Como já foi descrito, a massa muscular pélvica, deduzida a partir do IMMP, está 

relacionada com o desenvolvimento de DA; ou seja, em cães com IMMP superior a 12 a 
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doença não foi observada, quando inferior a 9 a doença era quase sempre observada (Riser 

e Shirer, 1967). 

Em suma, por um lado o exercício físico durante o crescimento de um cão jovem pode 

favorecer o desenvolvimento de DA, principalmente quando em excesso, por outro lado, em 

casos de doença crónica, pode aumentar a massa muscular pélvica e assim favorecer o 

suporte muscular da ACF reduzindo a instabilidade da mesma.  

 

1.2.2.4. Hormonas  

Hormonas como o estrogénio, relaxina, hormona do crescimento, paratormona e insulina 

foram estudadas como possíveis fatores contribuintes para a DA (Fries e Remedios, 1995). 

 Sabe-se que cadelas em cio podem demonstrar lassidão articular aumentada que não 

está presente em anestro (Corley e Keller, 1989). Em humanos, o metabolismo anormal do 

estrogénio causa lassidão articular. Do mesmo modo, a administração de estrogénio a 

cachorros frequentemente resulta na indução de DA (Wallace, 1987). No entanto, em 

cachorros displásicos, os níveis de estrogénio não se encontram alterados (Riser et al., 1985). 

Quanto à hormona relaxina sabe-se que se encontra aumentada em cadelas que 

desenvolvem displasia da anca no pós-parto. Para além disso, a relaxina, quando 

administrada a cachorros pode promover o desenvolvimento de DA (Fries e Remedios, 1995). 

Embora não haja evidências concretas de que a relaxina endógena provoque a doença, 

encontraram-se níveis elevados desta hormona num grupo de Labradores em lactação, 

comparando com grupo de Beagles (Steinetz et al., 1987), o que sugere um envolvimento da 

relaxina no desenvolvimento de DA numa das raças mais predispostas. 

A hormona do crescimento estimula a diferenciação dos condrócitos e por esta razão, 

alterações no metabolismo da mesma podem levar ao desenvolvimento de DA (Nap, 1994). 

A paratormona, a calcitonina influenciam a mineralização óssea. A paratormona é 

estimulada pela redução dos níveis plasmáticos de cálcio e mobiliza o cálcio ósseo de modo 

a manter os níveis plasmáticos do mesmo (Nap, 1994; Richardson et al., 2010). A manutenção 

da homeostase do cálcio é importante pois este é o principal componente do osteóide 

mineralizado produzido pelos osteoblastos e condroblastos (Richardson et al., 2010). 

As hormonas da tiróide participam no desenvolvimento esquelético influenciando a 

maturação normal da cartilagem de crescimento, penetração dos capilares e a mineralização 

do osso neoformado. Para além disso aumentam a taxa metabólica em vários tecidos, 

incluindo o osso, o que resulta em maior remodelação óssea. Na ausência ou diminuição das 

hormonas da tiróide os ossos longos mantêm-se curtos e ocorrem distúrbios na ossificação e 

mineralização de osso neoformado (Richardson et al., 2010). 
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1.3. Patogenia   

Os cães que desenvolvem DA nascem com articulações normais, mas a partir de algum 

momento exibem um aumento da lassidão articular e tornam-se displásicos (Riser e Shirer, 

1967; Riser, 1975b; Smith et al., 2012), seguindo-se um processo patológico dinâmico que 

progride ao longo da vida do animal.  

A razão do despoletar da doença é desconhecida, apenas se sabe que tem uma 

componente hereditária (Fries e Remedios, 1995; Smith et al., 2006) e que uma das primeiras 

alterações patológicas que ocorrem são o aumento da lassidão articular e a subluxação, que 

evoluem até ao aparecimento de alterações degenerativas e inflamatórias da ACF e ao 

consequente desenvolvimento de OA em cães adultos.  

 
1.3.1. Lassidão articular 

As estruturas anatómicas que funcionam como estabilizadores primários da ACF são o 

LCF, a cápsula articular e o bordo dorsal do acetábulo (Evans, 1993). O líquido sinovial e a 

cápsula articular proporcionam também uma boa estabilização da ACF (Brass, 1989; Madsen, 

1997). A estabilidade da ACF em posições neutras é mantida em grande parte devido às 

pressões atmosféricas e ao fenómeno de vácuo da própria articulação (Madsen, 1997; 

Kapatkin et al., 2002a). O LCF demonstrou estar anormal e espessado em cães com grau 

moderado a severo de OA (Lust et al., 1980). 

O líquido sinovial também foi relacionado como causa de lassidão articular uma vez que 

cães com DA apresentavam o volume aumentado (Fries e Remedios, 1995; Madsen, 1997; 

Smith et al., 2012). O líquido sinovial é criado pela diálise do sangue no interior dos vasos 

intracapsulares e regulado também pelas veias e vasos linfáticos intracapsulares (King, 2017). 

Os processos inflamatórios afetam o seu equilíbrio pois o vazamento de proteínas para a 

articulação diminui a drenagem do líquido, aumenta a pressão intra-articular e 

consequentemente os sinoviócitos diminuem de tamanho, aumentando os espaços 

intercelulares, o que aumenta a permeabilidade da cápsula articular e consequentemente a 

acumulação de líquido articular (Madsen, 1997; Innes, 2012). Ainda não é certo se esta 

acumulação de líquido é uma consequência ou uma causa da lassidão articular.  

Deste modo, qualquer que seja o fator que despoleta um aumento da lassidão articular, 

permite, desse modo, que a CF se movimente para dentro e fora do bordo acetabular dorsal, 

favorecendo assim as alterações degenerativas que permitirão a subluxação.  
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1.3.2. Subluxação 

Numa articulação com quantidade normal de líquido sinovial, qualquer movimento lateral 

da CF durante a fase de balanço da marcha resulta em invaginação e distensão da cápsula 

articular (King, 2017). Nessa fase, os mecano-recetores do interior da cápsula são 

estimulados e recrutam os músculos adjacentes para contrair de forma protetiva, 

posicionando a CF mais próxima do acetábulo. Em situações patológicas que causem um 

aumento da lassidão articular, como o aumento do líquido sinovial, teoricamente, será 

necessário ocorrer uma subluxação mais pronunciada da CF para desencadear a mesma 

resposta de estiramento e recrutamento do envolvimento muscular (Smith et al., 2012). Após 

cada movimento de carga do MP, a CF posicionar-se-á numa posição progressivamente mais 

subluxada (Smith et al., 2012).  

Com a subluxação contínua da CF, apenas uma pequena parte das superfícies articulares 

da CF e do acetábulo contactam uma com a outra. Consequentemente, as forças vão 

concentrar-se numa área menor da articulação, na margem dorsal do acetábulo, entre as 

posições das 10 e das 12 horas, em vez de estarem centradas no centro do acetábulo 

(Alexander, 1992; Fries e Remedios, 1995; Smith et al., 2012). Considera-se que a sobrecarga 

contínua dessa área provoca alterações mecânicas, perda da elasticidade e forma dos tecidos 

e, eventualmente, microfraturas (Morgan e Stephens, 1985). Após ocorreram as microfraturas 

o tecido ósseo esponjoso do acetábulo é facilmente deformado pela subluxação contínua e 

dinâmica da CF (Fossum, 2012). Consequentemente, o bordo acetabular dorsal, com o 

aumento da percentagem de peso corporal e da pressão que nele atuam devido à posição 

deslocada da CF, adquire progressivamente uma forma mais arredondada. Assim, o 

acetábulo perde a sua curvatura e forma características, de tal modo que as margens 

acetabulares ficam desgastadas e se tornam mais amplas, dorsal e caudalmente (Alexander, 

1992). 

A falta de contacto entre as superfícies articulares da ACF, principalmente em cães em 

crescimento, conduz por si só à perda da profundidade da concavidade acetabular. Do mesmo 

modo, a distribuição do peso corporal na CF restringe-se a apenas um lado da sua superfície 

articular, levando gradualmente à alteração da sua forma esférica – adquire a aparência de 

cogumelo. Dada a distribuição das forças, a CF apresentará lesões de desgaste cartilagíneo 

imediatamente dorsais à fovea capitis (Smith et al., 2012).  

Alterações na ossificação endocondral durante o desenvolvimento da pélvis também 

foram propostas como fatores contribuintes para a doença (Krotscheck e Tohundter, 2010). 

O acetábulo forma-se entre os braços ventrais da sínfise partilhada pelo ílio, púbis e ísquio, 

conhecida como placa de crescimento trirradiada (King, 2017). O encerramento da sínfise 

capital femoral mostrou-se atrasado em cães displásicos, bem como o início da ossificação 
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da CF (Todhunter et al., 1997; Krotscheck e Tohundter, 2010). Acredita-se que isso se deva 

às forças compressivas de suporte aplicadas no bordo medial da CF e no bordo dorsal do 

acetábulo, interferindo com a ossificação normal (Fries e Remedios, 1995). 

Os tecidos moles que constituem a ACF também sofrem alterações que incluem o 

espessamento da cápsula articular, derrame articular e espessamento e alongamento do 

ligamento redondo (Alexander, 1992). 

Em resumo, a subluxação da ACF e as consequentes alterações na distribuição da carga 

mecânica numa anca displásica podem causar um atraso no crescimento e desenvolvimento 

da cartilagem em cães em crescimento e ter assim, nessa fase, um efeito crítico na expressão 

de DA (Kapatkin et al., 2002a; Krotscheck e Tohundter, 2010; D’Amico et al., 2011; Gatineau 

et al., 2012). Aos 2 meses de idade já podem ser vistas evidências radiográficas de lassidão 

da ACF e sinais de OA podem ser identificados após 4 a 6 meses de idade (Richardson, 1992; 

Smith et al., 1993; Kapatkin et al., 2002a; Ginja et al., 2009a). 

O desgaste anormal e contínuo das superfícies articulares vai favorecendo 

progressivamente a subluxação que de forma contínua provocará distensão da cápsula 

articular fibrosa e pode causar rotura da mesma, provocando dor e claudicação (Fossum, 

2012). Estas alterações, a longo prazo, podem favorecer fibrose periarticular, que está 

associada a menor incidência de sinais clínicos (King, 2017). 

 

1.3.3. Desenvolvimento de osteoartrite 

Embora a lassidão e subluxação da ACF em cães com DA causem claudicação em alguns 

indivíduos, é o desenvolvimento de OA secundária a essa lassidão que causa maior 

morbilidade (Brass, 1989; Fries e Remedios, 1995; Kapatkin et al., 2002a; Hays et al., 2007). 

O desenvolvimento da OA era tradicionalmente descrito como bifásico, visto mais 

frequentemente antes dos 2 anos de idade e depois novamente em geriátricos, mas 

atualmente pensa-se que progride com uma incidência mais linear à medida que os cães 

envelhecem (Kapatkin et al., 2002a). 

Qualquer que seja o mecanismo exato que provoque lassidão articular, esta, associada à 

consequente instabilidade articular e subluxação da CF, provocam stresse e alterações 

traumáticas mecânicas na ACF (Alexander, 1992). Este stresse que atua na cartilagem 

articular provoca a libertação de enzimas que destroem os condrócitos e os sinoviócitos, e de 

células inflamatórias que degradam os proteoglicanos da matriz cartilaginosa (Steffey e 

Todhunter, 2010). Assim, inicialmente verifica-se a perda de matriz cartilaginosa, 

acompanhada pela perda de sulfato de condroitina e de outros proteoglicanos da matriz 

extracelular. Estas substâncias têm uma excelente capacidade de retenção de água, 

essencial para a elasticidade característica da cartilagem articular (Alexander, 1992). Com a 
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diminuição do conteúdo de proteoglicanos ocorre diminuição da elasticidade da cartilagem 

articular e, consequentemente, uma perda sucessiva da capacidade de absorção de choques 

e perda de cartilagem articular (Lipowitz e Newton, 1985). À medida que a doença progride, 

vai ocorrendo deiscência de cartilagem ao longo do plano das fibrilhas de colagénio da matriz 

cartilaginosa. Quando esta rotura ocorre num plano mais superficial da placa articular 

denomina-se “descamação”, quando as fissuras se estendem mais profundamente denomina-

se “fibrilhação” (Alexander, 1992 Steffey e Todhunter, 2010; Innes, 2012). Estes 

acontecimentos diminuem a rigidez da cartilagem tornando-a mais suscetível a lesões 

(Alexander, 1992; Steffey e Todhunter, 2010; Innes, 2012). Deste modo, a cartilagem é 

submetida a um maior esforço e consequentemente a uma maior deformação quando é 

aplicada uma determinada carga, o que a torna incapaz de retornar à sua forma normal 

quando a carga deixa de ser aplicada (Alexander, 1992). 

Na tentativa de compensar as lesões, ocorre proliferação de condrócitos que vão formar 

aglomerados de células, muitas vezes na borda da lesão (Krotscheck e Tohundter, 2010). Por 

esta razão, pode visualizar-se um espessamento da cartilagem devido à edemaciação dos 

tecidos e ao aumento tanto no número de células como de quantidade de matriz extracelular 

(King, 2017). Embora inicialmente exista esta regulação positiva dos processos de 

degradação e síntese, a cartilagem é incapaz de manter os processos de reparação das 

lesões e ocorre perda de tecido cartilaginoso (condrócitos) (Fries e Remedios, 1995; Madsen, 

1997; Innes, 2012) acompanhada pela contínua perda de sulfato de condroitina e outros 

glicosaminoglicanos associados à matriz extracelular. 

À medida que a doença progride, o osso subcondral subjacente vai ficando exposto e é 

igualmente erodido e destruído, sofrendo remodelação e por isso pode apresentar uma 

aparência de marfim à superfície – fenómeno denominado de “eburnação” – resultando num 

aumento da reação inflamatória (Alexander, 1992; Fries e Remedios, 1995; Morgan, 1997; 

Steffey e Todhunter, 2010).  Por fim poderá ocorrer necrose focal do osso subcondral, 

provavelmente devido ao efeito térmico causado por fricção ou por microfraturas repetidas 

(Alexander, 1992). 

A inflamação contínua e a utilização (apoio em carga) anormal da articulação provocam a 

perda da normal conformação articular – o acetábulo torna-se mais aplanado e a CF mais 

achatada, perdendo a forma esférica (Alexander, 1992; Fries e Remedios, 1995; Smith et al., 

2012). O aumento do stresse e a inflamação da membrana sinovial podem resultar em rutura 

das fibras de Sharpey na inserção da cápsula articular favorecendo a formação de osteófitos 

(Alexander, 1992; Fries e Remedios, 1995; Steffey e Todhunter, 2010). Radiograficamente, 

para além da visualização dos osteófitos e da remodelação óssea, é também notável o 
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espessamento do colo femoral e a proliferação do bordo dorsal do acetábulo (Brass, 1989; 

Alexander, 1992; Fries e Remedios, 1995). 

O líquido sinovial da ACF apresenta também alterações na sua constituição e consistência 

em articulações osteoartríticas. Análises destas articulações revelam um aumento 

significativo de citocinas e mediadores inflamatórios como a interleucina 1, interleucina 6, fator 

de necrose tumoral (FNT), metaloproteinase e glicosaminoglicano sulfatado, responsáveis 

pela destruição da cartilagem articular e remodelação óssea (Fujita et al., 2005; Innes, 2012). 

O líquido sinovial apresenta também perda de viscosidade que advém da menor quantidade 

de ácido hialurónico, o que diminui a lubrificação articular (King, 2017).  

Em resumo, observa-se um atraso na ossificação endocondral (Todhunter et al.,1997), 

alterações do teor em colagénio da cápsula articular (maior quantidade de colagénio tipo III 

em relação ao tipo I) associada à proliferação de sinoviócitos, perda de condrócitos, 

diminuição do teor em proteoglicanos, infiltração de linfócitos e células mononucleares e 

edema intersticial (Madsen, 1997; Morgan, 1997). 

A OA é assim uma consequência irreversível da DA e pode ser extremamente debilitante, 

devido à dor que provoca.  

 
1.4. Prevalência 

A DA é a doença ortopédica não traumática mais frequente em cães em crescimento 

(Vezzoni et al., 2008), mas a prevalência geral de DA na população canina é desconhecida 

(King, 2017). O desconforto associado aparece tipicamente em cães jovens, entre os 4 e os 

8 meses de idade (Anderson, 2011). 

A doença pode desenvolver-se em cães de pequeno porte e em gatos (Thrall, 2012), mas 

ocorre maioritariamente em cães de porte grande e gigante (Ginja et al., 2005; Anderson, 

2011). Cães castrados estão identificados como tendo maior probabilidade de desenvolver 

DA (Witsberber et al., 2008). 

Todas as raças de Canis lupus familiaris podem ser afetadas, mas a prevalência da 

doença varia drasticamente de raça para raça. A especulação de que os cães sem raça 

definida (CSRD) são geneticamente superiores aos cães de raças puras não foi 

fundamentada por  uma estimativa feita num hospital veterinário universitário com base em 

animais radiografados durante um período de 5 anos, que determinou que não houve uma 

diferença estatisticamente significativa entre cães de raça pura (19,7%) e CSRD (17,7%), o 

que pode ser justificado dado que o fundo genético dos CSRD se originou a partir de cães de 

raças puras (Rettenmaier et al., 2002). 

A prevalência de DA entre as diferentes raças é muito variável, variando entre 1% e 71% 

(OFA, 2018). De acordo com a Orthopedic Foundation for Animals (OFA, 2018) as cinco raças 
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com incidências mais elevadas de DA são o Bulldog Inglês (70,9%), Pug (70,0%), Dogue de 

Bordéus (57,4%), Mastim Napolitano (51,5%) e o Otterhound (49,1%). As cinco raças 

descritas como tendo menor incidência de DA são o Pinscher Alemão (1,6%), Whippet (1,1%), 

Pinscher miniatura (0,9%), Galgo Italiano (0%) e Chinese Crested (0%). Raças mais populares 

como o Golden Retriever, Labrador Retriever, Rottweiler e Boxer aparecem na listagem com 

incidências de DA de 19,9%, 12,1%, 21,2% e 11,9%, respetivamente. Segundo Paster e 

colegas, a prevalência de DA em raças como o Golden Retriever e o Rottweiler é superior a 

60% (Paster et al., 2005). 

A prevalência dentro da mesma raça é também ampla, sendo que em diferentes estudos 

os números, por exemplo, para a raça Golden Retriever varia entre 9,3% e 73%, e para o 

Rottweiller varia entre 11,8% e 53% (OFA, 2018; Witsbergser et al., 2008; Paster et al., 2005). 

Este desfasamento é atribuível à dificuldade em avaliar com precisão uma amostra 

verdadeiramente representativa da população total. 

Em Portugal, Ginja e colegas (2009b) estudou a prevalência de DA em cães de raça 

portuguesa, nomeadamente no Cão de Serra da Estrela e concluiu que 66% dos animais 

apresentavam a doença. 

 
1.5. Sinais clínicos 

Os sinais clínicos são influenciados, mas não totalmente determinados, pelo grau da 

doença (Brass, 1989; Arnbjerg, 1999; Kapatkin et al., 2002b). Há exemplares caninos com DA 

subclínica que passam despercebidos ou apenas evidenciam sinais clínicos numa fase etária 

mais avançada (Smith, 1998; Kapatkin et al., 2002b) nomeadamente com o desenvolvimento 

de OA, podendo até lá desempenhar as suas funções de exercício físico com normalidade 

(Banfield et al., 1996). Por outro lado, a DA pode limitar muito a atividade normal dos cães 

(Fry e Clark, 1992; Arnbjerg, 1999). 

Os sinais clínicos de DA incluem geralmente a claudicação, anomalias na marcha, 

relutância ao exercício, sarcopenia dos MP e hipertrofia muscular compensatória na região 

dos ombros (Fry e Clark, 1992). O principal e mais comum sinal clínico de DA é a claudicação, 

que é consequente da dor associada à OA, por sua vez secundária à lassidão e incongruência 

entre a CF e o acetábulo. Apesar de ser a queixa principal, a claudicação não é 

patognomónica de DA (Fry e Clark, 1992) e existem diferentes graus de claudicação, que 

podem variar de leve e intermitente até ao estado não ambulatório em animais cronicamente 

afetados (Fry e Clark, 1992). 

Clinicamente devem ser distinguidos dois grupos de animais: os jovens, com menos de 1 

ano de idade, e os adultos. Os cães jovens apresentam geralmente uma súbita redução da 

atividade e claudicação dos MP, exacerbada após exercício intenso (Fry e Clark, 1992). Nos 
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cães adultos os sinais clínicos normalmente resultam da doença degenerativa articular (DDA) 

e apresentam-se com claudicação dos MP que piora com a inatividade e após exercício 

intenso, crepitação articular (som “click” ou “clunk”), diminuição da amplitude do movimento e 

atrofia muscular dos MP acompanhado por deslocamento compensatório do peso corporal 

para os membros torácicos e um consequente aumento do desenvolvimento da musculatura 

dos membros torácicos (Fry e Clark, 1992; Cook et al., 1996; Ginja et al., 2005).  

Progressivamente ambos os grupos apresentarão fraqueza dos MP, marcha 

aparentemente atáxica ou vacilante, relutância ao exercício, dificuldade a subir e descer 

escadas, preferência pela posição sentada e um anormal posicionamento em estação (Fry e 

Clark, 1992; Cook et al., 1996). 

O “bunny hopping”, que é o avanço simultâneo de ambos os MP durante a corrida, ocorre 

em alguns cães com DA (Fry, 1992). Um sinal típico de DA e de outras doenças que afetam 

a ACF é o encurtamento do comprimento da passada devido à relutância em estender a ACF, 

que normalmente ocorre pela existência de dor (devido à DDA) ou pela fibrose da cápsula 

articular que limita ainda mais a amplitude do movimento (Fry, 1992). 

A diminuição da amplitude do movimento resulta da (Sokoloff, 1976): 

® Deformação mecânica e irregularidade dos contornos da articulação; 

® Cicatrização e fibrose dos tecidos moles associados. 

 

Apesar de a DA ser tipicamente bilateral, os sinais clínicos por vezes são mais graves de 

um lado e pode-se observar uma claudicação unilateral (Syrcle, 2017). A Tabela 1 resume os 

sinais clínicos de DA em cães.  

 
Tabela 1: Sinais clínicos de displasia da anca (adaptado de Syrcle, 2017). 

Sinais não específicos Sinais específicos dos 
membros pélvicos 

Alterações da marcha 

• Intolerância ao exercício 

físico 

• Relutância em subir escadas 

• Dificuldade em levantar e 

deitar 

• Som “clunk” audível em 

andamento 

• Sinais de dor na anca 

percetíveis principalmente 

após descanso 

• Atrofia da musculatura 

pélvica 

• Claudicação dos membros 

pélvicos 

• Oscilação/arrastamento das 

extremidades dos membros 

pélvicos a caminhar 

• Marcha com aparência 

vacilante ou atáxica, com 

exame neurológico normal 

• Membros pélvicos afastados 

em estação 

• “Bunny-hopping” 
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1.6. Diagnósticos diferenciais  

Alguns problemas ortopédicos e neurológicos são frequentemente confundidos com DA 

pela semelhança dos sinais clínicos. Em cães mais jovens, para além de DA, a claudicação 

também pode ser causada por panosteíte, osteocondrose, separação fisária, osteodistrofia 

hipertrófica e rutura parcial ou completa dos ligamentos cruzados anteriores. Em cães mais 

velhos, algumas condições neurológicas como a cauda equina, rotura dos discos 

intervertebrais e mielopatias degenerativas, bem como outras condições ortopédicas, como a 

rotura dos ligamentos cruzados anteriores, luxação patelar, neoplasia óssea e poliartrite, 

devem ser descartadas antes do diagnóstico de DA (Fry e Clark, 1992; Fossum, 2012).  

 

1.7. Diagnóstico 

A parte inicial do diagnóstico de DA deve incluir uma anamnese completa, a realização de 

um exame físico, palpação da coluna vertebral e membro, exame ortopédico e exame 

neurológico. Como a claudicação dos MP pode ter várias origens, a realização do exame 

ortopédico e neurológico é importante para descartar ou diagnosticar outras possíveis causas 

de claudicação (Fry e Clark, 1992; Smith, 1998). 

Um exame ortopédico completo deve consistir na observação do animal em descanso, a 

caminhar, a correr e após exercício intenso (Fry e Clark, 1992); as claudicações subtis são 

mais facilmente detetadas após exercício intenso (Fry e Clark, 1992). 

A palpação dos membros torácicos, dos MP e da coluna vertebral deve ser realizada para 

localizar possíveis áreas dolorosas (Fry e Clark, 1992). 

A palpação e as técnicas de imagiologia são as convencionalmente usadas para o 

diagnóstico precoce da lassidão da ACF. O diagnóstico de DA é confirmado pelo exame 

radiográfico. 

 

1.7.1. Exame físico 

Quaisquer sinais clínicos descritos na Tabela 1 podem ser visualizados durante o exame 

físico de um cão com DA.  

O exame físico e a palpação permitem localizar qual a região anatómica que provoca 

desconforto ao animal. Existem diferentes testes de manipulação articular que diferem em 

sensibilidade e especificidade na localização da dor. A resposta negativa é a indiferença e a 

positiva pode variar entre inquietação e tentativa de morder, o que está também dependente 

do temperamento do animal (Fry e Clark, 1992; Slocum e Devine, 1998). Os testes são: 
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• Teste da abdução e rotação externa: no qual os membros são avaliados 

individualmente, o MV segura o membro do animal na região do joelho e promove a 

extensão, abdução e rotação externa da anca (Slocum e Devine, 1998). Na presença 

de doença, a amplitude do movimento pode estar reduzida até 45º (Fry e Clark, 1992); 

• Teste da extensão da anca: caudalmente ao animal, o MV segura um dos membros 

do doente na região cranial do joelho, apoia a outra mão na região isquiática e 

promove a extensão completa o membro (Slocum e Devine, 1998). Um cão não 

afetado tolera o teste, caso contrário, a capacidade de extensão pode estar reduzida 

e o animal manifestará dor (Fry e Clark, 1992); 

• Teste de subluxação: as ACF são testadas individualmente, o MV coloca-se do lado 

do membro a avaliar, com a mão ipsilateral medialmente à região cranioproximal do 

fémur e o polegar no ílio, de modo a que o fémur seja puxado lateralmente e o ílio 

medialmente. Se ocorrer subluxação aquando do movimento, é indicativo de lassidão 

articular (Slocum e Devine, 1998); 

• Teste da pressão dorsal: exercendo pressão bilateral na região pélvica dorsal, os 

animais com DA apresentam dor e tendem a sentar-se (Fry e Clark, 1992). 

 

Após a lesão ser localizada, podem realizar-se métodos que verifiquem e quantifiquem a 

lassidão articular, como o método de Bardens e o teste de Ortolani, que podem ser ou não 

realizados com o animal sedado (Fry e Clark, 1992).  

Pelo método de Bardens, com o animal em decúbito lateral, o MV deve colocar o dedo 

polegar sobre a tuberosidade isquiática, o dedo médio na crista ilíaca dorsal e o indicador no 

trocânter maior do fémur, e com a outra mão segurar a região média, fazendo força para 

empurrar a CF lateralmente, para fora do acetábulo (Fry e Clark, 1992). A amplitude da 

lassidão articular é estimada pela mobilidade do dedo indicador em cima do trocânter maior 

(Bardens e Hardwick, 1968; Fry e Clark, 1992).  

O teste de Ortolani é usado para diagnosticar instabilidade da ACF e é uma técnica que 

pode ser realizada com o animal em decúbito lateral ou dorsal (Fry e Clark, 1992).  O decúbito 

dorsal (Figura 5) é preferível para cães de grande porte (Fry e Clark, 1992); o MV deve 

colocar-se atrás do animal, segurar os fémures ao nível do joelho e colocá-los na vertical e 

paralelos, fazendo em seguida pressão para baixo contra a articulação coxofemoral o que, 

em animais com lassidão coxofemoral provocará subluxação. Posteriormente, abduz 

individualmente cada fémur, o que reduzirá a subluxação e nesse momento pode ser 

sentido/ouvido um “click” (som criado pela CF subluxada a retomar a sua posição no 

acetábulo) – teste Ortolani positivo (Fry e Clark, 1992). Com o animal em decúbito lateral 

(Figura 6), o MV coloca-se atrás do mesmo, com uma mão no joelho não dependente e a 
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outra mão coloca-a na região dorsal da pélvis, com o polegar sobre o trocânter maior (Fry e 

Clark, 1992). O fémur posiciona-se perpendicularmente ao eixo longo do animal e 

paralelamente à superfície da mesa, empurrando-se o fémur proximalmente e depois faz-se 

a abdução (Chalman e Butler, 1985). Tal como com o animal em decúbito dorsal, o “click” na 

abdução é interpretado como sinal positivo. Alguns cães com DA poderão não apresentar 

teste de Ortolani positivo (Fry e Clark, 1992) se a técnica não for realizada corretamente, a 

profundidade anestésica for inadequada, em animais muito grandes ou demasiado jovens, ou 

em casos de doença crónica (Chalman e Butler, 1985; Fry e Clark, 1992). 

A necessidade de anestesia ou sedação é controversa (Fries e Remédios, 1995). Por um 

lado, facilita o posicionamento do animal (Brass, 1989), por outro as diferenças de qualidade 

radiográfica são mínimas, pelo que pode ser considerada desnecessária em alguns casos 

(Farrow e Back, 1989). 

 

 
Figura 5: Como realizar o 

Teste de Ortolani em decúbito 

dorsal (Fossum, 2012). 

 
 

 

 
Figura 6: Como realizar o Teste de 

Ortolani em decúbito lateral 

(Fossum, 2012). 

 

1.7.2. Exame radiográfico  

O exame radiográfico das ACF é o mais aceite meio diagnóstico da DA (Ginja et al., 

2009a). A projeção radiográfica padrão, requerida pela Orthopedic Foundation for Animals 

(OFA), Federation Cynologique Internationale (FCI) e pela maioria dos programas 
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internacionais de rastreio, é a projeção ventrodorsal (VD) das ACF em extensão e está 

descrita em detalhe: o animal colocado em decúbito dorsal, com os MP em extensão, os 

fémures paralelos e os joelhos rodados medialmente. O raio X deve ser realizado centrado 

nas ACF e a radiografia deve incluir a totalidade da pélvis e dos fémures (Thrall, 2012).  

As radiografias obtidas em projeção VD podem ser avaliadas e classificadas segundo as 

atuais normas da FCI, em 5 categorias, tal como se descreve na Tabela 2 (Morgan e 

Stephens, 1985; Ginja et al., 2005). 

 
Tabela 2: Classificação da DA de acordo com as normais da FCI (Ginja et al., 2005). 

Graus Características 

A – Normal  Congruência da cabeça do fémur e acetábulo e ângulo de 

Norberg (AN) >105º. Bordo craniolateral do acetábulo bem 

definido e ligeiramente arredondado, nos casos excelentes 

envolve mesmo a cabeça do fémur craniolateralmente. Espaço 

articular pouco vasto e regular. 

B – Transição  A cabeça do fémur e o acetábulo são ligeiramente 

incongruentes e AN >105º, ou congruência da cabeça do fémur 

e acetábulo e AN <105º. 

C – Displasia Ligeira  A cabeça do fémur e o acetábulo são incongruentes e AN 

>100º e/ou há um ligeiro aplanamento do bordo craniolateral 

do acetábulo. Podem estar presentes irregularidade ou ligeiros 

sinais de alterações osteoartríticas nas margens dorsal, cranial 

ou caudal do acetábulo, ou na cabeça e colo do fémur. 

D – Displasia Moderada Incongruência óbvia entre a cabeça do fémur e o acetábulo, 

com subluxação. AN >90º, alisamento do bordo craniolateral 

do acetábulo e/ou sinais de osteoartrite. 

E – Displasia Grave 

 

Evidência de alterações displásicas graves na anca, como 

luxação ou subluxação, AN <90º, aplanamento óbvio do bordo 

cranial do acetábulo, deformação da cabeça do fémur (tipo 

cogumelo) e outros sinais de osteoartrite. 

 

O ângulo de Norberg (AN) é usado para avaliar a subluxação e o achatamento acetabular 

(Henry, 1992). É definido por duas linhas retas: uma que une o centro das duas CF e outra 

que se inicia no centro de cada CF e passa tangente ao bordo craniolateral do acetábulo 

(Morgan e Sthepens, 1985) (Figura 7). Ângulos inferiores a 105º indicam subluxação da CF 

(Douglas e Williamson, 1970).   
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Figura 7: Método de determinação do ângulo 

de Norberg em projeção radiográfica 

ventrodorsal da anca (Henry, 1992). 

	
Para além da projeção radiográfica padrão, outras técnicas de diagnóstico radiográfico e 

avaliação da gravidade de DA foram desenvolvidas, entre elas o método PennHIP® (Smith et 

al., 1990), que surgiu a partir de um estudo iniciado em 1983 na Universidade da Pensilvânia 

que pretendia avaliar a relação entre a lassidão passiva da ACF e o desenvolvimento de DDA 

(Kapatkin et al., 2002a). Este método permite quantificar a lassidão articular através da 

medição do índice de distração (ID). Para isso são realizadas 3 projeções: uma projeção VD 

padrão da anca estendida e duas radiografias adicionais nas quais a anca se encontra em 

posição “neutra” (posição em que a anca apresenta a máxima lassidão passiva) – uma 

projeção de compressão na qual os fémures são empurrados lateralmente contra os 

posicionadores, fazendo com que as cabeças femorais estejam totalmente assentes no 

acetábulo; a outra é uma projeção de distração, na qual se usa um distrator PennHIP® 

colocado entre os MP, apoiado na região do fémur, enquanto manualmente se exerce pressão 

medial nos membros, de modo a que o distrator atue como fulcro, empurrando a CF 

lateralmente (Smith et al., 1990).  

Da radiografia de distração é permitido retirar informação sobre o grau relativo de 

deslocamento da CF em relação ao acetábulo, permitindo calcular o ID, dividindo a distância 

que vai do centro da CF ao centro do acetábulo, pelo raio da CF (Figura 6). O valor de ID varia 

de 0 a >1, em que 0 representa a congruência total da articulação e 1 a luxação completa 

(Smith et al., 1990). 
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Figura 8: Radiografia com as medidas usadas para 

calcular o índice de distração. x – distância que vai do 

centro da CF até ao centro do acetábulo; r – raio da CF 

(Soo e Worth, 2015). 

 

A projeção radiográfica padrão é incluída como parte da análise do PennHIP®, pois 

fornece informações sobre a presença e gravidade da DDA. Este grau DDA (subjetivo) é 

combinado com o ID (quantitativo) para determinar numa base de dados populacional 

crescente, a relação específica da raça entre lassidão passiva e DDA da anca (Smith et al., 

1993).  

Existem outros sistemas de avaliação da anca, uns mais subjetivos do que outros. Nos 

sistemas mais objetivos são usadas medidas quantitativas para avaliar a lassidão articular, 

como o AN, a percentagem de cobertura da CF e o índice de distração (ID) (como o 

PennHIP®). Nos sistemas mais subjetivos, o diagnóstico de DA obtém-se quando há evidência 

radiográfica de subluxação coxofemoral, DDA ou ambos (Owens e Biery, 1999), através da 

projeção radiográfica padrão.   

O sistema de avaliação da ACF segundo a OFA integra 7 categorias (Tabela 3). As 

radiografias seguem as recomendações de posicionamento da American Veterinary Medical 

Association, e devem ser realizadas em projeção VD, que permite a avaliação das 

irregularidades e das alterações artríticas secundárias da ACF (OFA, 2018). 
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Tabela 3: Categorias que classificam as ACF de cães, segundo a OFA (adaptado de OFA, 2018). 

Classificação Descrição Radiografia exemplo 

Articulações 

coxofemorais 

excelentes  

Conformação superior. A CF tem 

forma esférica perfeita e está 

perfeitamente assente no 

acetábulo, que está bem formado 

e cobre toda a superfície articular 

da CF. Espaço articular mínimo.   
 

Articulações 

coxofemorais 

boas  

 

Conformação ligeiramente menor 

do que superior, mas com ACF 

congruente e bem formada. A CF, 

com forma esférica, encaixa bem 

no acetábulo, com uma boa 

cobertura.  

 

Articulações 

coxofemorais 

razoáveis  

 
 
 
 

Pequenas irregularidades. A ACF 

apresenta mais lassidão do que 

uma ACF classificada como 

“boa”. A CF, com forma esférica, 

desliza ligeiramente para fora do 

acetábulo. O acetábulo pode 

parecer um pouco aplanado.  

Borderline Não é claro. ACF mais 

incongruente do que numa ACF 

“razoável”, mas ainda não tem 

alterações artríticas que façam 

desta anca uma anca displásica. 

 

Displasia da 

anca ligeira 

Subluxação significativa – CF 

está parcialmente fora do 

acetábulo causando um aumento 

do espaço articular. O acetábulo 

está normalmente mais 

aplanado, cobrindo apenas 

parcialmente a CF.  
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Displasia da 

anca moderada 

A CF mal está articulada com o 

acetábulo. Existem alterações 

ósseas artríticas secundárias ao 

longo da cabeça e colo femorais 

(remodelação), alterações nos 

bordos acetabulares (osteófitos 

ou “esporões” ósseos) e vários 

graus de alterações no padrão do 

osso trabecular (esclerose). 

 

Displasia da 

anca grave  

Evidência marcada da existência 

de displasia da anca. A CF está 

parcial ou totalmente fora do 

acetábulo. Existem alterações 

ósseas artríticas ao longo do colo 

e cabeça femorais e alterações 

nos bordos acetabulares.   

 

As alterações radiográficas que se visualizam em cães com DA, à medida que a DDA vai 

evoluindo, são (Thrall, 2012): 

• A CF vai perdendo a forma esférica e a sua superfície articular torna-se mais plana; 

• O acetábulo torna-se também mais aplanado, com arredondamento dos bordos 

cranial e caudal; 

• O colo femoral torna-se mais espesso e a sua superfície mais irregular devido ao 

crescimento de um “colar” de osteófitos pericondrais; 

• Esclerose óssea – aumento da opacidade radiográfica do osso subcondral da CF 

e do acetábulo, que ocorre em resposta às lesões na cartilagem; 

• Linha de Morgan – é uma linha radiograficamente mais opaca originada pela 

presença de entesiófitos ósseos na porção caudal do colo do fémur. É considerado 

um sinal precoce de DDA; 

• Formação de osteófitos nas porções cranial e caudal do bordo acetabular, bem 

como na cabeça e colo do fémur; 

• Remodelação óssea da cabeça e colo femoral;  

• Remodelação óssea do acetábulo; 

• Subluxação coxofemoral. 
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1.8. Prevenção e controlo da doença 

A DA é uma doença hereditária e como tal o seu controlo passa pela reprodução seletiva 

de indivíduos genotipicamente livres da suscetibilidade de desenvolver a doença, de modo a 

não introduzir genes alterados na população descendente (Smith, 1998; Kapatkin et al., 

2002c).  

A progressão da DA é imprevisível e as publicações científicas existentes que 

documentam a eficácia das opções terapêuticas a longo prazo são escassas (Remedios e 

Fries, 1995). Por estas razões, os objetivos principais devem ser: prevenir as lesões na 

cartilagem que estão na base do desenvolvimento da DDA, evitar a dor e manter a qualidade 

de vida e a função (Morgan e Stephens, 1985). 

 
1.9. Breve descrição do tratamento convencional   

O tratamento de DA tem como objetivo principal reduzir ou eliminar a dor e reestabelecer 

a função normal dos membros (Anderson, 2011) e pode ser categorizado em cirúrgico e não 

cirúrgico. As opções cirúrgicas incluem: a osteotomia da cabeça e colo femoral, a prótese total 

de anca (PTA), osteotomia tripla pélvica (OTP) e sinfiodese púbica juvenil (SPJ). O tratamento 

não cirúrgico ou conservativo é uma abordagem múltipla que geralmente envolve restrição da 

atividade física, fisioterapia, redução do peso pelo controlo alimentar, controlo da dor e 

administração de fármacos analgésicos e anti-inflamatórios e nutracêuticos (Anderson, 2011; 

Dassler, 2003).  

O alívio da dor e a melhoria clínica associados ao tratamento conservativo ocorrem 

também devido à proliferação fibrosa da cápsula articular, que fortalece a cápsula e previne 

o deslocamento da CF. Concomitantemente, o aumento da espessura das trabéculas 

esponjosas no osso subcondral fortalece as trabéculas ósseas e previne microfraturas 

(Fossum, 2012).   

A melhoria espontânea deve ser ponderada quando se consideram as opções de 

tratamento (Barr et al., 1987), pois ocorrem num elevado número de casos e nem sempre o 

tratamento médico ou cirúrgico é apropriado ou necessário, e o maneio conservativo simples 

é uma opção adequada em muitos casos (Barr et al., 1987). Os animais afetados poderão 

melhorar sem qualquer tratamento específico à medida que as microfraturas do acetábulo vão 

cicatrizando e ocorre melhoria da estabilidade e congruência articular, como resultado da 

remodelação óssea e quando, principalmente em animais jovens, o sistema esquelético 

termina o crescimento (Barr et al., 1987; Read, 2000).  
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1.9.1. Tratamento conservativo  

Apesar de existirem opções cirúrgicas com bom prognóstico a longo prazo, o tratamento 

conservativo deve ser sempre uma opção, principalmente para cães jovens com sinais 

precoces de DA (Read, 2000).  

 

1.9.1.1. A dieta e o papel do controlo do peso  

Sabe-se que o excesso de peso contribui para o surgimento de sinais clínicos e 

progressão da OA em humanos (Felson et al., 1997), o mesmo acontecendo no cão, nos 

quais o controlo da ingestão de alimento em animais suscetíveis de desenvolver DA, durante 

o seu desenvolvimento, reduz a gravidade dos sinais radiográficos de OA da ACF (Kealy et 

al., 1997).  

Joseph Impellizeri realizou um estudo incluindo cães com sinais radiográficos de OA da 

ACF e claudicação que apresentavam excesso de peso. Estes animais mantiveram o 

exercício diário habitual e passaram a receber 60% da quantidade de calorias que 

necessitavam para a manutenção do seu peso corporal. No final do estudo os cães perderam 

entre 11 e 18% do peso inicial, reduziram a condição corporal e apresentaram melhorias 

significativas em relação à claudicação que inicialmente apresentavam. Conclui-se assim que 

em animais com excesso de peso, a perda de peso isolada pode e deve ser utilizada para 

melhorar a condição clínica de um cão displásico (Impellizeri et al., 2000). 

Mais tarde, foi realizado um estudo com cães da raça Labrador Retriever, seguidos a partir 

das 6 semanas de idade até ao fim da vida, que foram divididos em 2 grupos em que num 

dos grupos os animais eram alimentados ad libitum (grupo controlo), no outro os animais 

recebiam 75% da comida que era fornecida ao grupo controlo. Os cães que foram alimentados 

controladamente apresentaram menor prevalência e um início mais tardio de OA da ACF, uma 

idade média de identificação dos primeiros sinais radiográficos de OA mais elevada (12 anos 

de idade) e viveram em média mais 2 anos do que os animais do grupo controlo (6 anos de 

idade). No final do estudo verificou-se que 83% dos cães do grupo alimentado ad libitum 

apresentaram sinais radiográficos de OA, comparando com os cães do grupo com 

alimentação restrita, dos quais apenas 50% apresentou sinais. Conclui-se, então, que a 

restrição da alimentação pode prevenir ou atrasar os sinais radiográficos de OA, afetando 

favoravelmente a duração e qualidade de vida dos indivíduos (Smith et al., 2006).  

Assim, o controlo do peso e a restrição de exercício diminuem a probabilidade de 

desenvolvimento de DA, bem como está provado que têm uma importância essencial na 

melhoria da qualidade de vida de um cão com DA (Kealy et al., 1997; Impellizeri et al., 2000; 

Smith et al., 2006).  
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Os animais que estão a ser alimentados com dietas que contêm elevados teores 

energéticos e eletrolíticos beneficiarão da redução destes teores. No caso do balanço 

eletrolítico da dieta, deve ser inferior a 20 mEq/100g e preferencialmente inferior a 10 

mEq/100g (Kealy et al., 1993). 

Em suma, o animal deve ser pesado regularmente e a ingestão calórica deve ser pré-

determinada, sendo benéfico o uso de dietas com baixo teor em gordura e proteína (Fossum, 

2012).  

 
1.9.1.2. O papel do exercício físico e da fisioterapia  

Tanto a fisioterapia com exercícios controlados como o confinamento rigoroso têm sido 

defendidos por razões muito diferentes (Read, 2000). A fisioterapia é aconselhada por 

aumentar a massa muscular e consequentemente o suporte em tecidos moles para a 

articulação, melhorando a postura e a amplitude de movimentos nestes cães (Read, 2000). A 

Tabela 4 representa um exemplo de protocolo de reabilitação física para cães que apresentem 

OA da articulação coxofemoral. 
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Tabela 4: Exemplo de protocolo de reabilitação física em casos de OA da articulação coxofemoral 

(adaptado de Fossum, 2012). 

 
  

 
5/5 

 
4/5 

 
3/5 

 
2/5 

 
1/5 

 
0/5 

Terapia com calor   10 min 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min 

Massagem 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 

Amplitude passiva de movimento 

(repetições) a 

15 15 15 15 15 15 

Estimulação elétrica b 10 min 10 min 10 min 10 min — — 

Exercício terapêutico: tempo total 5 min 10 min 15 min 15 min 20 min 20 min 

Caminhar no chão c 5 min 10 min 15 min 20 min 20 min 20 min 

Balançar + + + + + — 

Obstáculos  + + + + + + 

“Weaving” + + + + + + 

Círculos  — — — + + + 

“Hills”  — — — — + — 

Escadas  — — — — — + 

Correr  — — — — — + 

Caminhar na passadeira aquática  5 min 10 min 15 min 20 min 20 min 20 min 

Nadar — — — — 5-10 min 5-10 min 

Crioterapia  15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 

	
+, realizar o exercício; a, amplitude passiva de movimento em todas as articulações do membro afetado; 
b, estimulação elétrica no grupo de músculos semimembranoso/semitendinoso, em pacientes com 

atrofia muscular; c, alterar entre passadeira no chão e passadeira aquática durante as sessões (não 

realizar as duas na mesma sessão); fazer passadeira no chão quando está em casa e a aquática na 

clínica, 2 a 3 vezes por semana.  

 

1.9.1.1. Suplementação nutricional 

O uso de agentes condroprotetores orais como parte do tratamento de doenças articulares 

como a OA em humanos e animais tem sido amplamente estudado pela capacidade de mitigar 

a frequência e gravidade da doença. Os efeitos sinérgicos de diferentes nutracêuticos são 

uma mais valia no maneio terapêutico da OA (Bottegoni et al., 2014), no entanto o efeito 

terapêutico dos condroprotetores não foi ainda claramente provado.  

Grau de 
claudicação 

Todos os exercícios 
a cada 6 horas 
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A glucosamina e o sulfato de condroitina são alguns princípios ativos condroprotetores 

usados como adjuvante no tratamento de DA. A glucosamina é um percursor do dissacárido 

dos glicosaminoglicanos. O sulfato de condroitina é um polímero de vários dissacáridos 

(sulfato de galactosamina e ácido glucorónico) (Harper, 2017). Ambos são constituintes da 

cartilagem articular e apresentam biodisponibilidade após serem ingeridos via oral (McCarthy 

et al., 2007).  

A literatura sobre a eficácia destes compostos é escassa, mas existem alguns estudos 

que apresentam resultados. Segundo Lust e colegas (1992), em cães portadores de genes 

para a DA, a administração de glicosaminoglicanos polissulfatados, das 6 semanas aos 8 

meses de idade, reduziu os sinais de doença articular degenerativa e melhorou a 

conformação, mas não interferiu com a lassidão articular. 

Foram também reportadas melhorias significativas dos graus de dor e no apoio do peso 

corporal após administração oral de formulações de condroitina/glucosamina, apesar de 

nenhuma avaliação objetiva ter sido feita neste estudo (McCarthy et al., 2007). Outros 

investigadores descrevem que o início de ação destes compostos é lento, superior a 70 dias, 

e que podem ser administrados como suplementos ou incluídos na dieta (Innes, 2012).  

O hialurano é um constituinte do líquido sinovial e da cartilagem articular. Em articulações 

artríticas, a concentração deste composto está diminuída, resultando em diminuição da 

viscosidade do líquido sinovial (Fossum, 2012). A injeção intra-articular de ácido hialurónico 

foi descrita com benefício clínico em alguns estudos (Nganvongpanit et al., 2013; Carapeba 

et al., 2016), o que já não aconteceu em outros (Aragon et al., 2007; Sanderson et al., 2009). 

Mais estudos são necessários para determinar a importância sinérgica deste composto no 

tratamento de doenças artríticas como a DA. 

A ingestão de ácidos gordos (AG) ómega 3 tem sido associada à diminuição dos sinais 

clínicos de OA em cães podendo ser oferecidos sob a forma de suplemento ou incluídos na 

dieta (Fritsch et al., 2010; Roush et al., 2010a; Innes, 2012; Vandeweerd et al., 2012). A 

suplementação com AG ómega 3 leva a um aumento da sua concentração nos tecidos e 

membranas celulares, a uma diminuição correspondente da concentração de AG ómega 6 e 

a uma diminuição da produção de ácido araquidónico (Roush et al., 2010a). Para além disso, 

alteraram a produção de eicosanóides para as suas formas menos inflamatórias e reduzem a 

expressão de enzimas que degradam a cartilagem, como a ciclo-oxigenase-2, e as citocinas 

inflamatórias, interleucina 1 e o FNT (Vandeweerd et al., 2012).  

Numa revisão sistemática sobre a eficácia dos nutracêuticos no alívio dos sinais clínicos 

de OA, os AG ómega 3 demonstraram um efeito positivo na melhoria de alguns sinais clínicos 

(Vandeweerd et al., 2012) e não foram associados a efeitos adversos (Fritsch et al., 2010; 

Roush et al., 2010a). Rações suplementadas com óleo de peixe que fornecem 0,8% de ácido 
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eicosapentaenóico e ácido docosahexaenóico melhoram o apoio do peso corporal e os sinais 

clínicos segundo os MV e os tutores em cães com OA (Roush et al., 2010a e 2010b). 

 

1.9.1.2. Maneio farmacológico da dor  

Esta componente terapêutica é destinada ao alívio da dor e da inflamação associada à 

OA. 

Alguns anti-inflamatórios não esteróides (AINE) são frequentemente usados pelos seus 

efeitos analgésicos e anti-inflamatórios para controlo da dor e inflamação associada à OA, 

entre eles: o carprofeno, deracoxib, etodolac, firocoxib, cetoprofeno, meloxicam, 

fenilbutazona, robenacoxib e ácido tolfenâmico (Harper, 2017). Os AINE atuam através da 

inibição da enzima ciclo-oxigenase, responsável pela produção de prostaglandinas a partir do 

ácido araquidónico (Remedios e Fries, 1995). Apesar dos efeitos benéficos associados ao 

controlo da dor e inflamação, está descrito que estes compostos aceleram a degeneração da 

cartilagem pela supressão da síntese de proteoglicanos nos condrócitos em ambiente 

osteoartrítico (Brandt e Slowman-Kovacs, 1986). Alguns efeitos adversos estão descritos 

associados ao uso de AINE, entre eles: gastrite, nefrotoxicidade, diminuição da agregação 

plaquetária e ulceração gastrointestinal (Remedios e Fries, 1995; Luna et al., 2007; Reymond 

et al., 2012). Apesar disso a gravidade e a ocorrência dos sinais clínicos depende do 

composto administrado, da dose e da frequência de administração (Remedios e Fries, 1995). 

Para combater os efeitos gastrointestinais adversos pode utilizar-se a administração 

concomitante de AINE com gastroprotetores como o omeprazole, a famitidina e o misoprostol 

(KuKanich et al., 2012).  

Os AINE podem também ser combinados com outros analgésicos de modo a diminuir a 

dor e maximizar o conforto (Harper, 2017). Os analgésicos que podem ser usados são a 

amantadina, gabapentina, antidepressivos tricíclicos (p.e. amitriptilina e clomipramina), 

tramadol, acetominofeno e codeína (Papich, 2011; Innes, 2012) 

O início do tratamento anti-inflamatório deve ser com a dose terapêutica mais baixa 

possível e a administração deve ser conjunta com alimento (Fossum, 2012).  

Os corticosteróides são uma opção terapêutica pois reduzem a inflamação associada à 

OA através da inibição da fosfolipase A2 (Harper, 2017), sendo a triamcinolona e a prednisona 

os corticosteróides mais frequentemente usados para esse fim. Os corticosteróides apenas 

devem ser administrados durante um curto período de tempo devido aos efeitos adversos que 

apresentam a longo prazo, entre eles: poliúria, polifagia, polidipsia, ulceração gastrointestinal 

e atrofia muscular (Johnston e Budsber, 2010; Cohn, 2010). Para além disso não podem ser 

administrados concomitantemente com AINE devido aos efeitos adversos gastrointestinais, 

renais e na função plaquetária, resultantes dessa combinação (Mathews, 2010; KuKanich et 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
O uso de implantes de ouro como controlo da dor associada a displasia da anca em cães 

	

33 
	

al., 2012). Existem opções terapêuticas mais seguras para controlo da dor associada à DA e 

por essa razão os corticosteróides devem ser destinados a animais em estadio final da doença 

que se apresentam refratários a todos os tratamentos e para os quais a cirurgia não é opção 

(Harper, 2017).  

Os efeitos adversos nomeadamente no trato gastrointestinal podem impedir a 

administração prolongada destes medicamentos (Mansa et al., 2007). Numa revisão 

sistemática de Monteiro-Steagall e colegas (2013), de 35 projetos de pesquisa e 29 ensaios 

clínicos em cães, o tratamento com AINE causou efeitos adversos em 35 dos 64 estudos 

(55%). 

Considerando as limitações dos tratamentos convencionais para a DA, é importante a 

procura de novas abordagens terapêuticas (Hielm-Björkman et al., 2003; Corti, 2014). 

 

1.9.2. Tratamento cirúrgico  

Existem várias opções cirúrgicas para tratamento de DA e todas alteram a anatomia da 

ACF. O procedimento cirúrgico recomendado para cada caso depende da idade e dos sinais 

clínicos que o cão apresenta (Harper, 2017). As opções cirúrgicas disponíveis para cães mais 

jovens esqueleticamente imaturos, que têm como objetivo prevenir o desenvolvimento de 

sinais clínicos e/ou prevenir ou diminuir os efeitos secundários à OA, são as osteotomias 

pélvicas e a sinfiodese púbica juvenil (SPJ) (Roush, 2012). Para cães esqueleticamente 

maturos, as opções cirúrgicas visam eliminar a OA e incluem a PTA e a osteotomia da cabeça 

e colo femoral (Roush, 2012). 

A OTP consiste na osteotomia da pélvis em 3 locais (no ílio, no ísquio e púbis) e na rotação 

ventral do segmento acetabular, de forma a realinhar os ossos pélvicos com o objetivo de 

aumentar a cobertura da CF pelo acetábulo e consequentemente melhorar a congruência 

articular (Johnson et al., 1998).  

A SPJ é um procedimento que se baseia na indução de necrose térmica da placa de 

crescimento da sínfise púbica, provocando o seu fecho prematuro (Dueland et al., 2001). 

Assim, a região dorsolateral da pélvis continua a crescer normalmente, rodando o acetábulo 

ventrolateralmente, melhorando a conformação e estabilização da anca (Swainson et al., 

2000). 

A osteotomia da cabeça e colo femoral consiste na excisão da cabeça e colo femoral e 

tem como objetivo eliminar o contacto entre o fémur e o acetábulo, permitindo a formação de 

uma falsa articulação fibrosa (Fossum, 2012). Está indicada em animais com DDA avançada. 

Como posteriormente se forma uma pseudo-artrose fibrosa a articulação é instável, a função 

clínica no pós-operatório é imprevisível (Fossum, 2012). As complicações pós-cirúrgicas 

comuns a longo prazo incluem: perda de amplitude dos movimentos, encurtamento do 
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membro, claudicação persistente, desconforto após exercício excessivo, dificuldade em saltar 

e subir escadas e atrofia muscular (Duff e Campbell, 1977). 

A cirurgia de aplicação da PTA consiste na substituição completa das ACF por uma 

prótese ao nível do acetábulo (substituindo a superfície articular acetabular) e outra prótese 

em substituição da cabeça e colo femoral. Esta técnica é considerada em animais com artrose 

avançada da ACF. As complicações pós-cirúrgicas incluem: luxação, infeções, fratura do 

fémur e granuloma do cemento (Anderson, 2011). A ocorrência destas complicações implica 

a remoção total dos implantes.  

 
2. Novas abordagens terapêuticas 

A aplicação da Medicina Regenerativa para o tratamento de OA é um campo em rápido 

desenvolvimento. O uso de terapias baseadas em células tronco e o PRP para cicatrização e 

regeneração em casos de OA tornou-se uma nova opção terapêutica, em alternativa às 

terapias convencionais mais agressivas. 

A terapia com IO, tal como as terapias em cima referidas, é minimamente invasiva e surgiu 

na procura da estimulação permanente dos pontos utilizados na acupuntura, até à data 

benéfica no maneio da dor associada a condições artríticas, de modo a que se obtivesse o 

mesmo resultado, mas a longo prazo, importante para o controlo da dor associada a doenças 

articulares crónicas.  

 

2.1. Células tronco  

As células tronco são as células progenitoras do corpo, a partir das quais derivam todas 

as outras células (Carr e Canapp, 2016). 

As células estromais da medula óssea foram primeiramente identificadas por Friedenstein 

e colegas (1976), que descreveram uma população de células aderentes semelhantes a 

fibroblastos que eram capazes de se diferenciar em tecido ósseo, às quais se referiu como 

células percursoras osteogénicas. Estudos subsequentes demonstraram que estas células 

tinham também capacidade de se diferenciarem em outras linhagens de células 

mesodérmicas como condrócitos, tenócitos e mioblastos, originando tecidos como osso, 

tecido adiposo e cartilagem (Prockop, 1997). Dada a capacidade de se diferenciarem em 

várias linhagens celulares, Caplan introduziu o termo células tronco mesenquimais (CTM) 

(Caplan, 1991). Mais recentemente foi sugerido que estas células multipotentes não se 

diferenciam apenas em linhagens mesodérmicas, mas também em endodérmicas e 

neuroectodérminas, incluindo neurónios (Sanchez-Ramos et al., 2000), hepatócitos (Schwartz 

et al., 2002) e endotélios (Caplan e Bruder, 2001). 
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As CTM podem regenerar e cicatrizar tecidos lesionados, diminuir a inflamação, estimular 

o suprimento de sangue para acelerar a cicatrização, estimular células estaminais 

“residentes”, criar uma base para os tecidos em cicatrização, proteger as células da apoptose 

e eliminar tecido cicatricial (Kristjansson e Honsawek, 2014; Mazor et al., 2014).  

Estas células podem ser obtidas a partir do próprio animal – autólogas – ou a partir de 

outro animal – alogénicas. Os locais mais comuns para colheita de CTM são a medula óssea 

ou o tecido adiposo, sendo o tecido adiposo a fonte de CTM preferível em cães – células 

tronco derivadas de tecido adiposo (Carr e Canapp, 2016). 

Vários estudos têm vindo a ser publicados sobre a eficácia da terapia com células tronco 

em cães com OA (Black et al., 2007; Black et al., 2008; Case et al., 2013; Kiefer et al., 2013; 

Vilar et al., 2013, 2014; Marx et al., 2014; Emadedin et al., 2015; Harman et al., 2016). A 

utilização de CTM, nomeadamente de células tronco derivadas de tecido adiposo, revelou-se 

promissora para o tratamento de DA (Talavera et al., 2017). Um estudo, com grupo controlo 

placebo, demonstrou que o tratamento com células tronco derivadas de tecido adiposo 

melhorou significativamente o grau de dor e de mobilidade em cães com OA de anca (Black 

et al., 2007). Resultados semelhantes foram obtidos em outro estudo posterior, no qual se 

constataram melhorias na marcha e qualidade de vida em animais com DA, após tratamento 

com CTM (Vilar et al., 2014). Em cães com OA do cotovelo sujeitos ao mesmo tratamento 

foram relatadas melhorias significativas na claudicação, dor à manipulação, amplitude de 

movimento e capacidade funcional (Black et al., 2008). 

 

2.2. Plasma rico em plaquetas 

O PRP ou plasma rico em fatores de crescimento (FC) é um fluído autólogo concentrado 

composto primariamente por plaquetas e FC (Carr e Canapp, 2016). 

As plaquetas atuam na hemostasia e na cicatrização de feridas, e o PRP é por isso usado 

como uma terapia regenerativa que auxilia na cicatrização de tecidos (Carr e Canapp, 2016). 

As plaquetas contêm grânulos α, que libertam FC, que por sua vez vão estimular outras 

células a migrarem por quimiotaxia para a área lesionada, favorecendo a cicatrização 

(McCarrel et al., 2012).  

Os FC – incluindo os fatores de crescimento derivados das plaquetas (FCDP), endotelial 

vascular, dos fibroblastos, epidérmico e os fatores de crescimento de transformação β1 e β2 

(TGF β) – contidos nas plaquetas, favorecem por si só essa cicatrização (Hsu et al., 2013; 

Filardo et al., 2015). Muitos atuam individualmente e sinergicamente para favorecer a 

migração e proliferação celular, a angiogénese e a deposição de matriz, podendo promover 

assim a cicatrização de feridas e tendões, a integridade da cartilagem e neutralizar a 
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degradação da cartilagem associada à OA (McCarrel et al., 2012; Abrams et al., 2013; Hsu et 

al., 2013; Filardo et al., 2015). A existência de citocinas, quimiocinas, entre outros compostos 

bioativos no PRP favorece, também, a cicatrização tecidual (Boswell et al., 2012). 

A concentração de FC no concentrado de plaquetas é significativamente alta, tendo 10 a 

25 vezes mais FCDP e FTC β do que em processos de reparação sem aplicação de PRP 

(Floryan e Berghoff, 2004). Na engenharia tecidual aplicada à reposição de tecidos 

danificados, o transplante celular com CTM é uma estratégia utilizada que necessita de um 

veículo não só para transportar as células, mas também para servir de guia para o 

crescimento do novo tecido	 (Kaigler e Mooney, 2001). As CTM, para se diferenciarem por 

exemplo em tecido ósseo necessitam de um osteocondutor que também forneça à célula uma 

estrutura com características apropriadas à adesão e proliferação celular (Bucholz, 2002). O 

PRP foi demonstrado como uma possível alternativa promissora para esse fim, mais eficiente 

que o enxerto, já que reúne os FC liberados pelas plaquetas, acelerando processos 

reparadores em muitas áreas (Brandão, 2005). Assim, as plaquetas também recrutam, 

estimulam e fornecem uma base para as células tronco (McCarrel et al., 2012). 

O PRP é usado tanto em Medicina Humana como em Veterinária. Estudos recentes 

mostram que o PRP é eficaz no tratamento de várias afeções ortopédicas tais como OA e 

lesões de tecidos moles (McCarrel et al., 2012; Hsu et al., 2013; Filardo et al., 2015). 

Em 2013, Marie Fahie e colegas demonstraram o efeito de uma única injeção de PRP 

como tratamento de OA em 20 cães e descreveram melhorias significativas após 12 semanas 

(Fahie et al., 2013). 

Em 2015, Cook e colegas estudaram o efeito da injeção intra-articular seriada de PRP na 

cicatrização do ligamento cruzado anterior, na cicatrização do menisco e na melhoria da OA 

em cães, num estudo controlado por um grupo placebo. Verificaram que os animais do grupo 

placebo apresentaram significativamente maior perda de amplitude de movimento, mais dor, 

claudicação mais grave, maior perda de função e menor % de índice de pressão (fornece 

informação sobre a percentagem de peso corporal distribuída por cada membro), em 

contraste com os animais tratados com PRP (Cook et al., 2015). Em resumo, a injeção intra-

articular seriada de PRP apresentou efeitos benéficos na cicatrização do ligamento cruzado 

anterior, melhorou a amplitude de movimento do membro, diminui a dor e melhorou a função 

do membro (Cook et al., 2016).  

Estudos comparativos entre o PRP e as CEM quanto à diferença de eficácia na redução 

dos sinais clínicos em cães com OA foram levados a cabo ao longo dos anos (Cuervo et al., 

2014). Ambos os tratamentos se demonstram eficazes, no entanto o PRP demonstrou ter 

menor duração de efeito, no entanto é economicamente mais acessível comparado com as 

CEM (Cuervo et al., 2014) e para além disso o seu efeito pode ser prolongado através da 
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administração seriada ao longo do tempo (Andia et al., 2012). As CEM deixam de ter a 

desvantagem de representar uma técnica invasiva uma vez que existem já bancos de células, 

que facilitam a sua utilização devido à não necessidade de cirurgia. Em contrapartida, esta 

terapia apresenta um elevado custo associado.   

Vários estudos descrevem que animais numa fase avançada de OA respondem melhor 

quando a terapia com células estaminais é incluída nos tratamentos com PRP (Carr e Canapp, 

2016) e em tratamentos cirúrgicos (Kiefer et al., 2013). 

 
2.3. Implantes de ouro 

O uso parenteral de sais de ouro (crisoterapia) está bem descrito em Medicina Humana e 

aplicava-se a casos de artrite reumatóide (Schiff e Whelton, 2000). A mais recente aplicação 

terapêutica do ouro é uma técnica minimamente invasiva que consiste na implantação de 

fragmentos de ouro em regiões anatómicas dolorosas, tal como em tecidos periarticulares de 

articulações artríticas, em pontos específicos, com o objetivo de aliviar a dor associada a 

doenças articulares crónicas (Jaeger et al., 2012). 

Esta técnica, com origem na acupuntura, onde agulhas de ouro eram usadas com 

frequência (Danscher, 2002), tem sido amplamente usada na última década em Medicina 

Veterinária, nomeadamente como tratamento de DA (Hielm-Björkman et al., 2001).  

O ouro é um metal não reativo, na sua forma pura de 24 quilates, que quando é aplicado 

localmente não é rejeitado pelo organismo e não produz efeitos adversos (Jaeger et al., 2006).  

Nas suas várias apresentações, o ouro tem sido usado e estudado na Medicina ao longo 

da história, devido às suas propriedades médicas. Desde o século XX se reconhecem os 

efeitos imunomoduladores dos iões de ouro, que atuam como inibidores de macrófagos e de 

leucócitos polimorfonucleares (Vernon-Roberts, 1979; Fleming et al., 1996; Hostyne, 1997). 

Este efeito anti-inflamatório dos compostos de ouro foi também descrito desde cedo como 

eficaz no tratamento de artrite reumatóide (Klippel e Dieppe, 1998). 

A história moderna da terapia com IO começou em 1970, com o Dr. Grady H. Young, um 

dos fundadores da International Veterinary Acupuncture Society (IVAS), quando decidiu 

seguir e aplicar antigos procedimentos de acupuntura do Oriente: inserção de agulhas de ouro 

em pontos de acupuntura. Dr. Young procurava uma estimulação a longo prazo dos pontos 

de determinadas áreas anatómicas, para tratar a dor associada a doenças degenerativas e 

evitar a progressão das mesmas. Assim, utilizou IO para tratar cães com epilepsia canina e 

doenças ortopédicas crónicas dolorosas (Durkes, 1992).  

Em 1975, Dr. Terry Durkes continuou os procedimentos de Dr. Young e começou a usar 

IO para tratar doenças degenerativas do sistema musculo-esquelético como artroses, 

espondiloses e DA (Hielm-Björkman et al., 2001; Martín, 2011). A partir desta época a terapia 
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começou a ser introduzida na Europa e a ser divulgada em congressos internacionais de 

Medicina Veterinária (Martín e Ribot, 2009). Ao mesmo tempo foram aparecendo publicações 

científicas sobre os IO utilizados no tratamento da dor associada à DA do cão, demonstrando 

a eficácia e durabilidade da técnica (Jaeger et al., 2006; Martín e Ribot, 2009). 

Em 1999, a técnica foi expandida no Brasil pelo Dr. Jean G. Fernandes Joaquim 

(comunicação pessoal, Novembro de 2008) e desde então tem sido utilizada com sucesso 

para tratamento da DA (Schoen, 2006). 

Desde 2008, Ben-Yakir tem sido orador de várias comunicações sobre IO e orador 

convidado por vários países para divulgar a técnica. Entre estas comunicações encontra-se a 

palestra de Setembro de 2015, em Lisboa, no Seminário de Medicina Veterinária 

Complementar e Alternativa (Ben-Yakir, 2015). 

A partir de 2016, Someia Umarji, MV certificada em Acupuntura Veterinária pela IVAS, 

começou a divulgar a técnica e os seus resultados em Portugal, sendo a sua primeira 

divulgação nas I Jornadas de Reabilitação Veterinária da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro sobre o tratamento de dor ortopédica crónica com IO (comunicação pessoal, 

Setembro de 2016) e posteriormente, também, no 7º Encontro de Formação da Ordem dos 

Médicos Veterinários (comunicação pessoal, Novembro de 2016), em 2017 no V AEICBAS 

Biomedical Congress (comunicação pessoal, Abril de 2017) e no Congresso de Reabilitação 

e Medicinas Complementares em Pequenos Animais da Universidade de Évora (comunicação 

pessoal, Setembro de 2017), sendo pioneira na divulgação e realização da técnica em 

Portugal.  

 

2.3.1. Mecanismo de ação do ouro 

A aplicação dos IO em tecidos vivos está provada atuar segundo 3 mecanismos de ação.  

  

2.3.1.1. Ação das cargas elétricas 

Um dos mecanismos de ação dos IO foi descrito primeiramente por Durkes, que 

considerou a hipótese das cargas elétricas como mecanismo de ação dos IO (Durkes, 1992), 

baseado num estudo realizado por Takase (1983). Nas articulações dolorosas ocorre uma 

alcalose localizada e um aumento das cargas elétricas negativas (Thoresen, 2003). Quanto 

maior o pH e mais as cargas negativas, maior o grau de dor. Os fragmentos de ouro quando 

inseridos em tecidos vivos emitem cargas elétricas positivas que neutralizam as cargas 

elétricas negativas da região anatómica dolorosa, favorecendo a analgesia local e prevenindo 

o agravamento das lesões artríticas (Takase, 1983; Martin, 2011). 
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Quando a região anatómica está carregada positivamente, ou seja, está em acidose, o 

uso de IO agrava a situação. Por esta razão esta terapia não deve ser utilizada em animais 

com processos tumorais ou osteomielite (Martín, 2011).  

 

2.3.1.2. Ação semelhante à acupuntura 

A acupuntura é uma terapia reflexa que consiste da introdução de agulhas de finas na 

pele que desencadeiam uma cascata de efeitos fisiológicos, locais, regionais ou sistémicos. 

Os pontos de acupuntura são regiões na pele nas quais existe uma grande concentração 

de terminações nervosas sensoriais. Estas regiões estão intimamente relacionadas com 

nervos, vasos sanguíneos, tendões e cápsulas articulares (Wu, 1990). Para além disso os 

pontos de acupuntura têm propriedades elétricas diferentes das regiões anatómicas 

adjacentes: elevada condutividade, menor resistência, padrões de campo organizados e 

diferenças de potencial elétrico. Por esta razão podem ser localizados através de um aparelho 

denominado toposcópio. A estimulação destes pontos, através da inserção de agulhas, para 

além de desencadear uma reação local (aumento do fluxo sanguíneo, aumento da capacidade 

de resposta imunitária, relaxamento muscular e de tecidos) (Clemmons, 2007), influencia o 

sistema nervoso central (SNC) (Farber e Timo-Iaria, 1994).   

A acupuntura inibe a transmissão nociceptiva (Leung et al., 2008), melhora o fluxo 

sanguíneo, inibe a inflamação, reduz a tensão e espasmos musculares e interfere com o 

sistema nervoso autónomo (Cantwell, 2010) 

Em suma, a punção de um ponto de acupuntura, mais do que qualquer outro ponto, 

provoca efeitos locais e distais, com libertação de neurotransmissores e inibidores da 

inflamação que reduzem a dor (Martín, 2011). Deste modo, a aplicação dos IO, inseridos 

através de agulhas em locais anatómicos, surge não só com a finalidade de estimular as 

mesmas vias, mas também de manter o estímulo anti-inflamatório permanentemente nos 

tecidos circundantes de regiões anatómicas dolorosas.  

 

2.3.1.3. Ação no sistema imunitário 

Os mecanismos de ação do ouro não estão descritos na sua totalidade, mas sabe-se que, 

para além dos efeitos descritos nas alíneas 2.3.1.1. e 2.3.1.2., os iões de ouro alteram a 

função dos macrófagos inibindo as suas enzimas lisossomais e diminuindo a produção de 

citocinas pró-inflamatórias (Persellin e Ziff, 1966; Yanni et al., 1994).  

O ouro metálico, quando inserido em tecidos vivos, provocam o recrutamento de células 

do sistema imunitário que favorece a libertação oxidativa de iões de ouro a partir da superfície 

metálica das partículas de ouro e a dissolução extracelular dos mesmos (Danscher, 2002; 
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Larsen et al., 2007). As partículas de ouro devem ser de tamanho superior a 20 µm, para que 

não sejam fagocitadas pelos macrófagos (Zainali et al., 2010).  

Este processo tem início logo após a implantação do fragmento de ouro nas regiões 

periarticulares de articulações artríticas, regiões nas quais já existe reação inflamatória 

associada à doença. Os macrófagos já presentes no local reagem e ligam-se ao “corpo 

estranho”, originando uma fina camada em redor do implante. Esta camada atrai 

principalmente monócitos e macrófagos presentes (Danscher, 2002), que formam uma 

membrana de dissolução, necessária para a dissolução dos iões a partir da superfície metálica 

do fragmento de ouro. Esta dissolução é provavelmente causada pela capacidade dos 

macrófagos libertarem iões cianeto (CN-), alterarem as pressões de oxigénio e controlarem o 

pH dos tecidos envolventes (Larsen et al., 2007; Danscher, 2002).  

Assim, sugere-se que a libertação de iões de ouro ocorre devido à libertação de cianeto e 

consequentemente, ocorre a formação de aurocianeto ([Au(CN)2]-) (Graham e Kettle, 1998; 

Ben-Yakir, 2015). Ocorre, então, a seguinte reação química: 

 

4Au + 8CN- + 2H2O + O2 = 4 [Au(CN)2]- + 4OH- 

 

Os iões de ouro são posteriormente absorvidos e integrados nos macrófagos, mastócitos 

e fibroblastos, adjacentes à partícula de ouro (Danscher, 2002). Este mecanismo foi 

comprovado e registado por Danscher (Danscher, 2002) (Tabela 5). 
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Tabela 5: Fotografias microscópicas autometalográficas de seções dos tecidos que 

rodeiam os implantes de ouro (adaptado de Danscher, 2002). 

  

A – Na parte superior da imagem 

visualiza-se o fragmento de ouro 

implantado do tecido (seta roxa); na 

porção mais inferior estão dois 

macrófagos (setas vermelhas); a 

aparência empoeirada em redor do 

fragmento de ouro representa 

aglomerados de ouro extracelulares 

(setas amarelas). 

B – Macrófagos, mastócitos e fibroblastos 

no tecido conjuntivo que rodeia a 

articulação. O implante de ouro está 

localizado a poucos milímetros destas 

células.  

  

C – Corresponde a uma amplificação da 

imagem B, onde se veem melhor os 

mastócitos (mc) e os macrófagos.  

D – Macrófagos e fibroblastos carregados 

de partículas de ouro, em redor da 

articulação. 

C 

A B
C 

D 
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E – Amplificação da imagem D. 

Mastócito que rodeia o implante de ouro. 

É de notar que está carregado de 

partículas de ouro (setas).  

F – Presença de fibroblastos no tecido 

conjuntivo que rodeia o implante de ouro, 

6 semanas após a aplicação do mesmo.  

 

Embora grande percentagem dos sais de ouro sejam contidos pelas células do sistema 

imunitário, uma percentagem mais reduzida dos sais de ouro libertados disseminar-se-ão pelo 

espaço intercelular nas proximidades do implante e irão influenciar e ser contidos por outros 

macrófagos e células inflamatórias no mesmo local (Ben-Yakir, 2015). 

Apesar do efeito do ião aurocianeto na resposta imunitária celular ainda não esteja 

totalmente documentado sabe-se que, quando no interior das células fagocitárias, vai inibir as 

enzimas lisossomais das células inflamatórias do tecido inflamado (Persillin e Ziff, 1966), 

diminuindo o número de células inflamatórias in situ. Assim, reconhece-se que os iões de ouro 

têm capacidade de inibir a ação dos macrófagos e dos leucócitos polimorfonucleares (Fleming 

et al., 1996; Danscher, 2002). 

Para além disso, quando libertados, estes iões inibem a ligação de NF-k B e a ativação 

de I-k B-cinase (Yang et al., 1995). O NF-k B é um fator de transcrição e a sua ligação ao 

ADN é essencial para várias atividades celulares, como a secreção de citocinas em 

macrófagos e a proliferação em fibroblastos. Ademais, sabe-se que inibem o processamento 

do antigénio (Yoshida et al., 1999), o que, aliado à inibição da ligação de NF-kB e à ativação 

de I-k B-cinase, favorece uma produção controlada e reduzida de citocinas pró-inflamatórias 

(Yang et al., 1995; Yoshida et al., 1999, Danscher, 2002; Zainali et al., 2010), advindo daí as 

ações anti-inflamatória, analgésica e imunossupressora local dos IO (Ben-Yakir, 2015). 

Larsen e colegas (2008) demonstraram que partículas de ouro com tamanho suficiente 

para não serem fagocitadas reduzem processos inflamatórios no sistema nervoso central 

F
D 

E
C 
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após lesões cerebrais focais, em murganhos. O mesmo foi reconhecido em estudos 

posteriores que documentam que a secreção de FNT-α, o stresse oxidativo e a proliferação 

de células inflamatórias podem ser reduzidos pelo mesmo mecanismo (Pedersen et al., 

2009a; Pedersen et al., 2009b; Pedersen et al., 2009c) 

Vários relatos de casos oriundos de várias partes do Mundo que ao longo dos anos 

comprovaram e relataram que a implantação de fragmentos de ouro perto da ACF é eficaz no 

tratamento da dor e de dificuldades locomotoras em cães com OA da anca (Durkes 1992, 

2001; Klitsgaard, 1995, 1996; Thoresen, 1996; Kothbauer, 1997; Hielm-Björkman et al., 2001, 

2007; Jaeger et al., 2006, 2007, 2012; Lie et al., 2011; Martín e Ribot, 2009; Martín, 2011; 

Scognamillo-Szabó et al., 2010). 

Jaeger e colegas revelaram, em dois estudos duplos-cegos controlados por grupo placebo 

e com período de acompanhamento de 6 meses e 2 anos, que a implantação de fragmentos 

de ouro tem um efeito significativo no alívio da dor associada a OA da ACF em cães (Jaeger 

et al., 2006, 2007).  

Em resumo, os IO não resolvem a DA nem revertem a artrose existente, mas reduzem a 

inflamação e a dor, melhorando a qualidade de vida do animal. 

 

2.3.2. Doenças em que se aplicam 

Ao longo dos anos foram realizados vários estudos que demonstram o efeito terapêutico 

com alívio da dor associada a uma grande variedade de doenças, quer em Medicina 

Veterinária, quer em Medicina Humana, pela aplicação dos IO. São exemplos dessas doenças 

a artrose do cotovelo, espondiloses vertebrais, epilepsia, osteocondrite e osteocondrose 

dissecante do cotovelo, OA carpal e tarsal, epilepsia idiopática, Complexo Gengivite-

Estomatite-Faringite Felino (CGEFF), granuloma eosinofílico felino, condições dermatológicas 

inflamatórias crónicas e mielopatia degenerativa/esclerose múltipla (Ben-Yakir, 2015).  

Goiz-Marquez G. et al. detetaram que a aplicação de IO em pontos de acupuntura diminuiu 

em 50% a severidade e frequência de ataques epiléticos em cães (Goiz-Marquez et al., 2009).  

A explicação provável para tal facto é que os iões de ouro diminuem a atividade das células 

microgliais (macrófagos cerebrais) (Pedersen et al., 2008). Danscher e Larsen (2010) 

demonstraram igualmente mais tarde, através da coloração da lectina (usada como marcador 

das células da microglia) e pelas colorações específicas para fragmentações do ADN, a menor 

ocorrência de apoptose em tecidos cerebrais que contactavam com iões de ouro. Estes iões 

aumentam a expressão dos fatores de crescimento VEGF, FGF, LIF e neurotrofina 4 

(Pedersen et al., 2009a) e reduzem a expressão de FNT-α, os danos oxidativos no ADN e os 

sinais pró-apoptóticos após lesões cerebrais induzidas experimentalmente. Registou-se 

também um aumento da expressão das proteínas neuroprotetoras MTI+II (Pedersen et al., 
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2009b). Como os iões de ouro libertados demonstram ter capacidades anti-inflamatória, 

neuroprotetora e neuroestimuladora no cérebro do murganho, a conclusão será que o ouro 

metálico tem potencial clínico em doenças do SNC.  

 

2.3.3. Toxicidade 

O uso de compostos com ouro foi limitado devido a alguns efeitos adversos descritos 

(Larsen et al., 2008) consequentes da via de administração. Os efeitos adversos da 

administração oral e parenteral de ouro estão bem documentados e descritos na Tabela 6. 

Por essa razão, os tratamentos com compostos de ouro foram sendo substituídos pelo uso 

de fármacos anti-inflamatórios mais modernos (Zainali, 2011).  
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Tabela 6: Lista de reações adversas da administração de ouro 

(adaptado de Zainali, 2011).  

Reações Adversas 
Observadas 

Via  
Parenteral 

Via  
Oral 

Dermatológico 

Dermatite 39% 26% 

Alopecia <1% <1% 

Prurido 21% 17% 

Crisíase/auríase <1% NR 

Hematológico  

Trombocitopenia <3% 1% 

Granulocitopenia 2% 1% 

Anemia 3% 3% 

Anemia Aplásica <1% NR 

Renal 

Proteinúria 5-10% 2% 

Síndrome Nefrótico  <2% <1% 

Pulmonar 

Fibrose difusa <1% <1% 

Bronquiolite <1% <1% 

Gastrointestinal 

Diarreia 13% <50% 

Enterocolite <1% <1% 

Icterícia <1% <1% 

Incremento da atividade sérica 

das enzimas hepáticas 

2% 2% 

Cardiovascular  

Síncope  <1% NR 

Oftalmológico  

Crisíase corneal <1% NR 

Conjuntivite <1% 10% 

Úlcera da Córnea <1% NR 

 

NR= Não reportado. 
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A administração sistémica de sais de ouro pode causar lesões dermatológicas, renais, 

diarreias hemorrágicas e lesões hepáticas (Zainali, 2011; Ben-Yakir, 2015). Os efeitos 

adversos mais frequentes são também os mais leves e incluem lesões que afetam a pele, 

nomeadamente dermatites. A administração de compostos com ouro por via oral e parenteral 

é limitada principalmente por ter sido descrita como causa de nefrotoxicidade (Tozman e 

Gottlieb, 1987; Felson et al., 1990). 

A aplicação local dos IO tem o mesmo efeito terapêutico ao nível celular do que a 

administração sistémica de ouro, mas com a vantagem de não estarem associados à 

toxicidade dessa via (Zainali, 2011), uma vez que não se disseminam pelo organismo e que 

são integrados pelas células que rodeiam o implante. Este é o método mais seguro de usar o 

ouro para reduzir processos inflamatórios locais.  

 

2.3.4. Contraindicações e complicações  

Apesar de os IO já serem usados há vários anos para tratar várias doenças, tanto em 

Medicina Veterinária como Humana (Bugge e Bugge, 1999), os relatos de efeitos adversos 

são escassos. 

Existência de dor local foi o que referiram mais frequentemente consequente da aplicação 

dos IO (Jaeger et al., 2012). Um aumento do desconforto e da claudicação foi reportada 

durante os primeiros dias após o procedimento (Jaeger et al., 2012). A duração do período 

doloroso após IO é muito variável. Alguns autores descrevem que esse desconforto pode 

durar até um mês (Bollinger et al., 2002), outros descrevem que desapareceu em 1 semana 

na maioria dos cães (Klitsgaard, 1995). 

Embora a infeção do local de inserção dos IO seja uma possível complicação, não há 

dados que sustentem que tal já tenha acontecido. Uma correta assepsia cirúrgica do local vai 

prevenir efetivamente que ocorram infeções (Jaeger et al., 2012).  

A migração dos implantes é um efeito adverso pouco provável e descrito poucas vezes, 

que pode ocorrer devido, por exemplo, à incorreta aplicação dos IO no tecido subcutâneo 

(Jaeger et al., 2012). Jaeger, num total de 710 implantes aplicados a 30 cães pertencentes 

ao estudo, detetou a migração de 2 implantes unilateralmente no mesmo cão; um São 

Bernardo, com apenas 1 ano à data da implantação, o que pode justificar a migração, dada a 

fase de crescimento em que se encontrava (Jaeger et al., 2012). Outros autores não 

detetaram migração dos implantes em nenhum dos cães que acompanharam (Hielm-

Björkman et al., 2001; Nejrup et al., 2008). 

Alguns autores, como Narda Robinson, referem que mesmo que os IO sejam colocados 

corretamente no local, com o movimento e com a exposição magnética, podem não só migrar 

como interferir com a realização de exames imagiológicos como ressonância magnética 
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(Robinson, 2007). Apesar destes relatos, há estudos não só em Medicina Humana como em 

Medicina Veterinária que comprovaram a não interferência e migração dos IO nesses casos 

(Buchli et al., 1988; May et al., 1993; Marra et al., 1995; Shirato et al., 2003; Kwok et al., 2003; 

Schrom et al., 2005; Eggers et al., 2005; Schrom et al., 2006; Thelen et al., 2006) 

 

2.3.5. Implantes de ouro em outras espécies  

Em Medicina Humana, os IO são utilizados rotineiramente para várias doenças. Kirsten 

Nejrup e colegas (2008) realizaram um ensaio clínico duplo cego, aleatório e controlo cujo 

objetivo era determinar se a implantação de fragmentos de ouro em pontos de acupuntura em 

redor do joelho melhoraria, após um ano, os resultados de doentes com OA do joelho. Foram 

relatadas melhorias tanto pelos doentes intervencionados como pelo cirurgião, indicando que 

a implantação de fragmentos de ouro é uma terapia promissora (Nejrup et al., 2008). 

Posteriormente outro ensaio duplo cego, controlado por grupo placebo, foi realizado com o 

objetivo de avaliar o efeito da implantação de fragmentos de ouro em doentes com OA cervical 

e verificaram que a terapia aliviou a dor e reduziu a dor associada à doença, revelando-se 

uma terapia promissora com efeitos a longo prazo (Kjerkegaard et al., 2011). Estes resultados 

foram divulgados em congressos internacionais (Kjerkegaard, 2017). 

O CGEFF é uma doença muito frequente em gatos que se caracteriza pela intensa 

inflamação e ulceração dos tecidos moles da cavidade oral. Sagiv Ben-Yakir relatou o 

tratamento eficaz desta doença com IO (Ben-Yakir, 2008, 2015) e mais recentemente, 

Carolina Roveredo, na sua dissertação de mestrado em Medicina Veterinária, descreveu 3 

casos clínicos nos quais a terapia com IO contribuiu para a resolução dos sinais clínicos e, 

desta forma, para a não utilização das terapias imunossupressora e cirúrgica nesses casos 

(Roveredo, 2018).  

 
3. Como decidir qual o melhor tratamento? 

O objetivo dos tratamentos para a DA é o alívio da dor associada à artrose inerente.  

As abordagens terapêuticas devem ser consideradas por ordem crescente, de acordo com 

o grau de invasão dos tecidos e também de acordo com o período de recuperação e possíveis 

efeitos secundários que possam provocar ao animal, que dependem não só do tratamento, 

mas também do animal em questão. A idade e, por exemplo, a existência de comorbilidades, 

são fatores decisivos da escolha do(s) tratamento(s) a instaurar pois para determinadas 

idades e doenças, alguns agentes farmacológicos e alguns anestésicos necessários para a 

realização das abordagens cirúrgicas estão contraindicados. Para além disso, a decisão de 

escolher o tratamento para determinado cão com DA depende principalmente das 
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expectativas e recursos financeiros do tutor e também da condição física do animal, da 

experiência do MV e da resposta aos tratamentos não cirúrgicos. Os MV têm a 

responsabilidade de apresentar as opções disponíveis e ajudar o cliente a determinar qual o 

método de tratamento mais adequado para o bem-estar do seu animal de companhia 

(Dassler, 2003). 

Os métodos minimamente invasivos como tratamento da OA no cão são atraentes tanto 

para os MV como para os tutores dos animais de estimação, especialmente quando 

comparados com alternativas cirúrgicas como a substituição de articulações (Cuervo et al., 

2014). Uma vez obtida a ausência de dor e que o animal consiga realizar todas as atividades 

diárias com qualidade, pode considerar-se que o tratamento é eficaz. 

Deste modo, para tratamento da DA, dependendo das características das lesões, do 

estado hígido e idade do animal em causa, e das expectativas e possibilidades dos tutores, 

todas as opções terapêuticas descritas nas alíneas derivadas de 1.9. e de 2. devem ser 

consideradas, tanto como tratamento único, como para uma abordagem multimodal quando 

um tratamento unicamente não produz por si só os efeitos desejados.  
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III. Descrição de casos clínicos 

Neste III capítulo serão descritos os objetivos do trabalho, a metodologia do procedimento 

e os casos clínicos bem como a sua evolução. Posteriormente será realizada uma discussão 

sobre os métodos de avaliação da dor utilizados, a técnica e os casos clínicos descritos e, por 

fim, uma conclusão será retirada em relação à utilização dos IO em cães com DA.  

 

1. Objetivos 

Os principais objetivos deste trabalho são: 

• Descrição do protocolo clínico e da técnica de inserção dos IO utilizada;  

• Descrição detalhada, através da observação clínica e da análise de filmagens 

anteriores e posteriores ao tratamento com IO, da progressão clínica de cães tratados 

com IO; 

• Avaliação clínica da dor dos animais tratados, antes e após a aplicação de IO, pelo 

MV; 

• Avaliação da influência que o tratamento com IO teve na qualidade de vida dos animais 

tratados através da análise de respostas facultadas pelos tutores a dois questionários; 

• Comparação dos resultados obtidos após a aplicação dos IO com os obtidos antes do 

mesmo tratamento; 

• Concluir o efeito que o tratamento com IO tem em cães com DA. 

 
2. Materiais e métodos 

2.1. População de estudo 

Os casos clínicos que serão descritos foram sujeitos ao procedimento na Clínica 

Veterinária Zenvet e no Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

locais onde realizei o estágio curricular. A Clínica Veterinária Zenvet é dirigida pela Dr.ª 

Someia Umarji, MV certificada em Acupuntura Veterinária pela IVAS e quem realizou o 

procedimento nos animais referidos posteriormente neste capítulo.  

Nos locais anteriormente referidos foram acompanhados um total de dezoito cães tratados 

com IO para a DA. Uma vez que é pretendida a descrição detalhada de cada caso clínico 

definimos um limite de 4 casos de modo a não estender em demasia o capítulo III desta 

Dissertação. A seleção dos casos clínicos foi realizada segundo os seguintes critérios:  
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ü Não realização de cirurgia de aplicação de prótese de anca, de outros tratamentos 

como PRP ou células estaminais nem administração concomitante de qualquer 

analgésico; 

ü Diagnóstico de DA uni ou bilateral; 

ü Presença de pelo menos um dos seguintes sinais clínicos: dificuldade em subir e 

descer escadas, dificuldade ou recusa a saltar, dificuldade em deitar e/ou levantar, 

claudicação de um ou de ambos os MP e dor à palpação e à manipulação dos MP; 

ü Cães com diferentes idades de modo a avaliarmos a influência do tratamento 

independentemente da idade; 

ü Cães com diferentes estadios da doença de modo a avaliarmos a influência do 

tratamento independentemente da gravidade dos sinais clínicos e radiográficos; 

ü Possuir as radiografias de antes e após a aplicação dos IO: em alguns casos os tutores 

mostraram as radiografias anteriores na data da primeira consulta e mais tarde não 

conseguiram disponibilizar as mesmas; 

ü Colaboração dos tutores no preenchimento dos questionários e na obtenção de 

filmagens de antes e após a aplicação dos IO: apenas foram incluídos os casos 

clínicos cujos dados e permissão para publicação dos mesmos foram obtidos até 

Setembro de 2018. 

Os 4 cães selecionados possuem idades compreendidas entre 1 e 5 anos e pesos 

corporais compreendidos entre os 7,5 e os 44,5 kg. 

Todos os animais foram acompanhados durante o período de estágio curricular, que 

decorreu de 1 de Fevereiro a 10 de Agosto de 2018. As reavaliações dos animais foram 

realizadas fora do período de estágio curricular e decorreram até ao dia 9 de Janeiro de 2019. 

Do número total de animais tratados alguns foram referenciados por outros MV, outros 

eram já clientes dos locais anteriormente referidos. O acompanhamento foi então realizado 

por via telefónica, correio eletrónico ou presencial, com os tutores e/ou com o MV responsável. 

Idealmente o acompanhamento deveria ser mensal, contudo, por questões de logística por 

parte dos responsáveis pelos animais, o acompanhamento foi realizado em função da 

disponibilidade dos intervenientes.  

Todos os tutores assinaram um consentimento informado para a realização do 

procedimento. 

 

 

 

 

 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
O uso de implantes de ouro como controlo da dor associada a displasia da anca em cães 

	

51 
	

2.2. Avaliação realizada pelos tutores 

2.2.1. Questionário 

De modo a melhor avaliar a evolução da dor, claudicação e qualidade de vida dos animais, 

procedemos à realização de dois questionários (em Anexos) destinados a serem preenchidos 

pelos tutores dos animais que realizaram o procedimento. Estes questionários foram 

realizados em língua portuguesa e com base em outros dois questionários já existentes para 

avaliação da dor crónica segundo os tutores, que são o Canine Brief Pain Inventory (CBPI) e 

o Helsinki Chronic Pain Index (HCPI). 

O primeiro questionário, preenchido aquando do primeiro contacto que tivemos com os 

tutores, teve como objetivo avaliar o estado, a qualidade de vida, a descrição da locomoção, 

dos comportamentos indicativos de dor coxofemoral e das incapacidades físicas do animal, 

relativamente ao período anterior à realização dos IO. Este questionário consistiu em 24 

perguntas de avaliação descritiva e 16 perguntas de avaliação quantitativa com o objetivo de 

avaliar determinados parâmetros, pontuados numa escala de 0 a 10, de 0 a 4 ou de 0 a 8, 

dependendo do parâmetro a avaliar.  

O segundo questionário foi realizado no dia da reavaliação geralmente realizada entre os 

3 e os 5 meses após a aplicação dos IO e consistiu em 11 perguntas descritivas e 19 

quantitativas, com o objetivo de avaliar as diferenças na qualidade de vida, dor, realização de 

atividades e claudicação, após o tratamento. 

 

2.3. Avaliação clínica  

Aquando da primeira consulta, após os tutores responderem ao questionário e recolhidos 

os dados sobre a história clínica do animal em questão procedemos à realização de uma 

avaliação física completa (avaliação da condição corporal, temperatura, auscultação, 

frequência cardíaca e respiratória), exame ortopédico, palpação da coluna vertebral e 

membros e de um exame neurológico simples (posicionamento propiocetivo, reflexo flexor e 

reflexo patelar), que permitiu descartar outros diagnósticos diferenciais de claudicação dos 

MP.  

Um perfil básico de análises sanguíneas foi requerido a todos os animais, de modo a 

descartar alterações dos parâmetros hematológicos, doenças infeciosas e sistémicas. Se já 

tivessem sido realizadas análises sanguíneas anteriormente, até 6 meses, não consideramos 

necessário realizar novamente.   

Posteriormente, através da observação de cada animal a caminhar e a correr e da 

palpação e manipulação dos MP, cada um foi avaliado em relação a 3 parâmetros 

semelhantes aos definidos por Peterson e Keefe (2004), presentes na Tabela 7.  
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Tabela 7: Parâmetros de avaliação da dor em cães com osteoartrite (adaptado de Peterson e 

Keefe, 2004). 

Parâmetros a 
avaliar 

Pontuações 

Claudicação 1 – Postura normal em estação e caminha normalmente. 

2 – Postura normal em estação, mas apresenta claudicação ligeira do(s) 

membro(s) afetado(s) a caminhar. 

3 – Postura normal em estação, mas apresenta claudicação óbvia do(s) 

membro(s) afetado(s) a caminhar. 

4 – Postura anormal em estação e apresenta claudicação ligeira do(s) 

membro(s) afetado(s) a caminhar. 

5 – Postura anormal em estação e claudicação óbvia do(s) membro(s) 

afetado(s). 

Distribuição do 
peso corporal 

1 – Apoia o peso corporal normalmente em todos os membros, em 

repouso e a caminhar. 

2 – Apoia o peso corporal normalmente em todos os membros em 

repouso, mas a caminhar apoia apenas parcialmente o peso no(s) 

membro(s) afetado(s). 

3 – Apoia apenas parcialmente o peso corporal no(s) membro(s) 

afetado(s), tanto em repouso como a caminhar. 

4 – No(s) membro(s) afetado(s), apoia apenas parte do peso corporal 

em repouso e a caminhar não apoia de todo. 

5 – Não apoia de todo o peso corporal no(s) membro(s) afetado(s), nem 

a caminhar nem em repouso. 

Sinais de dor e 
resistência à 
manipulação/ 

palpação 

1 – Não responde à manipulação do(s) membro(s) afetado(s). 

2 – Resposta ligeira à manipulação do(s) membro(s) afetado(s) (p.e. 

virou a cabeça em direção ao(s) membro(s)). 

3 – Resposta moderada à manipulação do(s) membro(s) afetado(s) 

(retirou o(s) membro(s)). 

4 - Resposta grave à manipulação do(s) membro(s) afetado(s) 

(vocalizou e/ou tornou-se agressivo) 

 

Os animais foram filmados em andamento para posterior avaliação comparativa da 

melhoria clínica.  

O diagnóstico foi realizado a partir da observação de radiografias das ACF em projeção 

VD com os MP em extensão. No caso dos animais referenciados, desde que os tutores 

apresentassem o exame radiográfico e desde que este não tivesse sido realizado há mais de 
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6 meses, era utilizado para avaliar o estado da ACF. Caso não existisse ainda um diagnóstico 

ou os tutores não tivessem na sua posse o exame radiográfico, novas radiografias eram 

obtidas no dia da primeira consulta. 

Uma vez reveladas as imagens obtidas, avaliava-se a congruência entre a CF e o 

acetábulo, o cobrimento da CF pelo acetábulo e a existência de alterações da forma das 

superfícies articulares da CF, do acetábulo e dos bordos acetabulares. Posteriormente, 

dependendo das alterações existentes, as ACF de cada animal foram classificadas segundo 

as categorias que classificam a articulação coxofemoral de cães, de acordo com a OFA 

(Tabela 3). Todos os animais em estudo apresentavam DA que variou de ligeira a grave. 

Após a primeira avaliação clínica agendava-se uma nova visita para a realização do 

procedimento, ou caso os animais fossem referenciados, o procedimento poderia ser 

realizado no mesmo dia.  

Os animais foram avaliados por um MV pelo menos uma vez, entre as 4 e as 16 semanas 

após a realização dos IO. A reavaliação final foi realizada regra geral entre os 4 e os 5 meses 

após a aplicação dos IO de modo a avaliar a evolução clínica através da observação 

presencial dos animais a caminhar, da palpação e manipulação dos membros afetados e da 

comparação das filmagens realizadas antes e após o procedimento. No dia da reavaliação 

final, os tutores responderam ao questionário final e voltamos a preencher a Tabela 7 de modo 

a avaliar a dor do animal em causa após o tratamento. 

 

2.4. Preparação do procedimento 

A área de pele que rodeia as articulações coxofemorais foi lavada e preparada 

assepticamente com solução de clorhexidina (Linfoscrub®, clorhexidina a 4%). 

Para a realização do procedimento, todos os animais foram sedados pela administração 

intravenosa de medetomidina (Domitor®) numa dose de 0,05 mg/kg e metadona (Semfortan®) 

numa dose de 0,5 mg/kg, de modo a obtermos um efeito analgésico duradouro dada a dor, 

derivada da doença, que os animais apresentam na região anatómica onde vão ser aplicados 

os IO. Terminado o procedimento, eram reanimados com a administração de atipamezole 

(Antisedan®), um reversor da medetomidina, em quantidade igual (em ml) à anteriormente 

administrada de medetomidina.  

Imediatamente após a realização do procedimento foram obtidas radiografias da anca em 

projeção VD, para verificar a posição dos IO.  
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2.5. Material utilizado 

® Luvas estéreis; 

® Fio de ouro de 24 quilates (Figura 9); 

® Solução de clorhexidina; 

® Agulhas de 18 gauge (Figura 9); 

® Agulha Spinocan® de 18 gauge (Figura 10); 

® Pinça não traumática (sem dentes) estéril (Figura 9);  

® Compressas estéreis (Figura 9). 

 

 
Figura 9: Rim cirúrgico contendo agulhas de 18 gauge, 

compressa estéril, pinça não traumática (sem dentes) estéril, 

fio de ouro de 24 quilates e fragmentos de ouro já cortados. 

 

 
Figura 10: Agulha Spinocan® de 18 gauge. 
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2.6. Metodologia de colocação dos implantes de ouro  

Um fio de ouro de 24 quilates, adquirido comercialmente, foi cortado em fragmentos que 

rondam as medidas de até 3-4 mm de comprimento e 1-3 mm de diâmetro. O tamanho do 

implante, bem como o número de implantes, pode variar em função do tamanho do animal e 

da localização dos pontos na área dolorosa onde os pretendemos aplicar. Do mesmo modo 

que devem ser asseguradas as condições de assepsia e esterilidade do material utilizado, 

também os IO devem ser assim apresentados.  

A todos os animais foram aplicados 12 implantes (6 em cada lado). Os implantes são 

colocados em pontos anatómicos dolorosos ao exame físico (trigger points) que coincidem 

com 3 pontos de acupuntura globalmente usados para o mesmo efeito. Estes pontos de 

acupuntura são o B54, VB30 e VB29 (Figura 11): 

- O ponto VB29 está localizado a 1/3 da distância entre o trocânter maior do fémur 

e a asa ilíaca dorsal cranial; 

- O ponto VB30 está localizado no centro da linha reta que une o trocânter maior do 

fémur e a tuberosidade isquiática; 

- O ponto B54 está localizado dorsalmente ao trocânter maior do fémur.  

Em cada ponto foram colocados 2 implantes, bilateralmente.  

 

 
Figura 11: Localização dos pontos de inserção dos IO. ⬤, pontos 

de acupuntura (adaptado de Scognamillo-Szabó et al., 2010). 
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Os seguintes pontos descrevem o procedimento: 

• Determinação da localização dos pontos manualmente – os pontos são localizados 

e marcados (Figura 12); 

• O IO é colocado numa agulha estéril de 18 gauge que é posteriormente inserida 

lentamente até ao nível muscular, no ponto em questão (Figura 13); 

• Com uma agulha Spinocan® de 18 gauge empurra-se, através da agulha, o 

implante para o local pretendido (Figura 14). A agulha é eliminada após a inserção 

de cada implante; 

• Quando terminada a aplicação de todos os implantes, procede-se à realização de 

uma radiografia da anca em posição VD que permite verificar a posição dos IO 

aplicados.  

 

 
Figura 12: Marcação do local de inserção dos IO antes do 

procedimento. 
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Figura 13: Inserção da agulha de 18 gauge nos pontos 

previamente definidos. 

 

 

 
Figura 14: Inserção do Spinocan® na agulha de 18 gauge de 

modo a empurrar o implante para o local correto. 
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3. Casos clínicos 

3.1. Caso clínico nº1 

3.1.1. Identificação do animal 

Nome: Zemo 
Espécie: Canis lupus familiaris 
Sexo: masculino 
Raça: Labrador Retriever 
Idade: 5 anos (Junho de 2013) 
Peso: 29 kg 

  

3.1.2. Motivo da consulta 

A progressiva degradação das capacidades de locomoção do Zemo, astenia e 

arrastamento dos MP e o facto de já não conseguir subir escadas, saltar e passear. 

 

3.1.3. Anamnese 

A consulta do Zemo ocorreu no dia 7 de Maio de 2018 e a tutora relatou que em Outubro 

de 2013, quando tinha 6 meses de idade, começou a apresentar sinais de dor e claudicação 

dos MP. Nesse mesmo mês foi diagnosticado com DA e foi aconselhada a realização de 

cirurgia, que a tutora não aceitou dada a idade do Zemo e por ser um tratamento 

economicamente dispendioso. A tutora descreveu que durante os passeios rapidamente 

começa a arrastar os MP e apresenta uma marcha bamboleante, até que se senta e se recusa 

a caminhar. Os sinais clínicos do Zemo agravavam bastante após realizar exercício físico. 

 

3.1.3.1. Questionário inicial 

Durante a consulta a tutora preencheu o questionário inicial, no qual quantificou a 

facilidade com que o Zemo realiza diversas atividades no dia-a-dia. As respostas estão 

representadas na Tabela 8.  
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Tabela 8: Respostas da tutora do Zemo ao questionário inicial, referente ao período anterior à aplicação 

dos IO. 

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pontuação 8 5 7 8 2 6 3 5 

Pergunta 9 10 11 12 13 14 15 16 

Pontuação 4 1 1 2 0 1 5 6 

 

Pela análise das respostas ao questionário inicial representadas na Tabela 8, é possível 

referir: 

® Numa escala de 0 (nenhuma dor) a 10 (muita dor) a pior dor que o Zemo apresentou 

nos últimos 30 dias (antes da aplicação dos IO) foi pontuada como 8.   

® Referente aos últimos 30 dias (antes da aplicação dos IO), a tutora classifica: 

o A atitude geral do Zemo: nem alerta nem desinteressado (pontuação 2); 

o A disposição para participar em brincadeiras e interagir: disposto (pontuação 

6); 

o Facilidade em se levantar da posição sentada/deitada: entre difícil e nem fácil 

nem dificilmente (pontuação 3); 

o A vontade que tem de caminhar: entre relutante e tem alguma vontade 

(pontuação 5); 

o A capacidade/disposição para correr: relutante (pontuação 4); 

o A capacidade/facilidade para subir escadas: entre não andar nas escadas de 

todo e muito relutante (pontuação 1); 

o A capacidade de saltar (para a cama, sofá, carro, etc): muito relutante 

(pontuação 1); 

o A frequência com que vocaliza/demonstra comportamentos de desconforto: às 

vezes (pontuação 2); 

o Facilidade em se movimentar após um longo período de descanso: muita 

dificuldade (pontuação 0); 

o Facilidade com que se movimenta durante e após exercício/caminhadas: 

dificilmente (pontuação 1). 

® Numa escala de 0 (muito má) a 10 (muito boa) a qualidade de vida do Zemo antes da 

aplicação dos IO foi pontuada com 6. 

 

Em suma, as pontuações marcadas pela tutora são indicativas de elevado grau de 

desconforto e dificuldade por parte do Zemo em movimentar-se. 
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3.1.4. Avaliação clínica inicial 

A condição corporal do Zemo estava dentro da normalidade (5/9), bem como a 

auscultação, temperatura e análises sanguíneas anteriormente realizadas. Tanto o exame 

neurológico como a palpação da coluna vertebral não demonstraram alterações. Durante a 

palpação da região da anca apresentou bastante desconforto, sentando-se e virando a face 

em direção aos MP.  

Pela observação do Zemo a caminhar é notável um considerável arrastamento e 

diminuição da amplitude de movimento dos MP, principalmente quando solto, que 

demonstrava incoordenação dos MP e frequentemente tropeçava. A incoordenação referida, 

não era uma incoordenação neurológica, mas sim um movimento bamboleante dos MP que 

parecia não controlar. Era também percetível a relutância em correr, pois quando estimulado, 

apenas trotava rápido.  

Pela observação do Zemo em estação foi possível verificar a sarcopenia nos MP. 

 

3.1.4.1. Avaliação inicial da dor  

A intensidade de dor do Zemo foi avaliada e registada em função da claudicação, 

distribuição do peso corporal e sinais de dor e resistência à palpação e manipulação dos 

membros. Os resultados encontram-se na Tabela 9.  

 
Tabela 9: Avaliação da dor do Zemo no dia 7 de Maio de 2018, antes da aplicação dos IO. 

Parâmetros a 
avaliar 

Claudicação Distribuição do 
peso corporal 

Sinais de dor e resistência à 
palpação e manipulação 

Pontuação 3 – Postura normal em 

estação, mas claudicação 

óbvia dos MP a caminhar. 

1 – Apoia o peso 

corporal normalmente 

em todos os membros.  

3 – Resposta moderada à 

manipulação e palpação dos MP 

(virou a cabeça em direção aos MP 

e sentou-se). 

 

3.1.5. Lista de problemas 

Claudicação dos MP, marcha com aparência vacilante ou atáxica, sarcopenia dos MP e 

intolerância ao exercício físico. 

 

3.1.6. Exames complementares de diagnóstico 

A radiografia obtida aquando do diagnóstico está presente na Figura 15, na qual é visível: 

® Ligeiro aplanamento dos bordos acetabulares; 

® Subluxação de ambas as CF. 
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Figura 15: Radiografia da anca do Zemo, em projeção 

VD, obtida no dia 20 de Agosto de 2013. Linhas 

vermelhas representam aproximadamente a linha do 

bordo dorsal do acetábulo, que cobre apenas 

parcialmente a CF (subluxação). 

 

Posteriormente, no dia 7 de Maio de 2018, foi obtida uma radiografia para avaliar de que 

modo progrediu a DA desde há 3 anos. Essa radiografia está presente na Figura 16, na qual 

é notável o agravamento da DA, através dos seguintes indicadores:  

® Aplanamento quase completo do acetábulo (perda de profundidade); 

® Alteração muito exuberante da forma da superfície articular da CF – “forma de 

cogumelo”; 

® Subluxação da CF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E 
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Figura 16: Radiografia da anca do Zemo, em projeção 

VD, obtida no dia 7 de Maio de 2018, antes da aplicação 

dos IO. Seta vermelha – cabeça do fémur com “forma de 

cogumelo”. Seta verde – aplanamento quase completo 

do acetábulo. 

 

3.1.6.1. Classificação das articulações coxofemorais 

Pela observação da radiografia presente na Figura 16, definimos que o Zemo apresenta 

uma forma grave de displasia da anca bilateral. 

 

3.1.7. Tratamento  

Uma vez que o Zemo foi um caso clínico referenciado já diagnosticado a aplicação dos IO 

no mesmo dia da consulta. Aplicados os IO, uma radiografia foi obtida de modo a verificar a 

posição dos IO (Figura 17). 

 
 

D E 
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Figura 17: Radiografia da anca do Zemo, em 

projeção VD, obtida no dia 7 de Maio de 2018, após 

a realização dos IO. 

 

3.1.8. Resultados 

O Zemo foi reavaliado no dia 3 de Setembro de 2018. A tutora revelou que as melhorias 

na qualidade de vida do Zemo foram notáveis a partir da primeira semana após a aplicação 

dos IO. O Zemo tornou-se um cão mais ativo, subindo as escadas que dão acesso à casa e 

salta para um muro de vedação do jardim. 

 

3.1.8.1. Questionário final 

O questionário final foi preenchido pela tutora no dia da reavaliação, no qual quantificou 

as melhorias do Zemo com as respostas representadas na Tabela 10.  

 
Tabela 10: Respostas da tutora do Zemo ao questionário final, referente ao período posterior à 

aplicação dos IO. 

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pontuação 5 2 3 2 3 8 6 8 7 

Pergunta 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Pontuação 7 4 1 4 3 8 6 9 4 

 

 

 

 

E D 
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Pela análise das respostas ao questionário final representadas na Tabela 10, é possível 

referir: 

® Numa escala de 0 (nenhuma dor) a 10 (muita dor) a pior dor que o Zemo apresentou 

nos últimos 30 dias (anteriores à reavaliação) foi pontuada como 5 – melhorou 3 

pontos na escala de dor.  

® Referente aos últimos 30 dias (anteriores à reavaliação), a tutora classifica: 

o A atitude geral do Zemo: alerta (pontuação 3) – melhorou 1 ponto; 

o A disposição para participar em brincadeiras e interagir: muito disposto 

(pontuação 8) – melhorou 2 pontos; 

o Facilidade em se levantar da posição sentada/deitada: fácil (pontuação 6) – 

melhorou 3 pontos; 

o A vontade que tem de caminhar: muita vontade (caminha normalmente) 

(pontuação 8) – melhorou 4 pontos; 

o A capacidade/disposição para correr: entre capaz/com vontade e muito capaz 

(pontuação 7) – melhorou 3 pontos; 

o A capacidade/facilidade para subir escadas: entre capaz e perfeitamente 

capaz (pontuação 7) – melhorou 6 pontos; 

o A capacidade de saltar (para a cama, sofá, carro, etc): perfeitamente capaz 

(pontuação 4) – melhorou 3 pontos; 

o A frequência com que vocaliza/demonstra comportamentos de desconforto: 

quase nunca (pontuação 1) – melhorou 1 ponto; 

o Facilidade em se movimentar após um longo período de descanso: 

movimenta-se muito facilmente (pontuação 4) – melhorou 4 pontos; 

o Facilidade com que se movimenta durante e após exercício/caminhadas: 

facilmente (pontuação 3) – melhorou 2 pontos. 

® Numa escala de 0 (muito má) a 10 (muito boa) a qualidade de vida do Zemo após a 

aplicação dos IO foi pontuada com 9 – melhorou 3 pontos. 

Em todos os parâmetros existiram melhorias e por essa razão a tutora do Zemo, na 

pergunta 18, que inquere sobre o grau de satisfação dos tutores perante o procedimento 

realizado, revelou-se extremamente satisfeita (pontuação 4) pois o seu cão já a acompanha 

nos passeios e neste momento é o cão mais ativo da casa. 

 

3.1.8.2. Avaliação final da dor 

A dor que o Zemo apresentava foi avaliada e registada em função da claudicação, 

distribuição do peso corporal e sinais de dor e resistência à palpação e manipulação dos 
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membros, de modo a poder comparar com os registados pela mesma avaliação na primeira 

consulta. Os resultados encontram-se na Tabela 11. 

 
Tabela 11: Avaliação da dor do Zemo no dia 3 de Setembro de 2018, 4 meses após a aplicação dos 

IO. 

Parâmetros a 
avaliar 

Claudicação Distribuição do peso 
corporal 

Sinais de dor e 
resistência à palpação 

e manipulação 

Pontuação 
 
 
 

1 – Postura normal em 

estação e caminha 

normalmente.  

1 – Apoia o peso corporal 

normalmente em todos os 

membros, em repouso e a 

caminhar.  

1 – Não responde à 

manipulação dos MP.  

 

Foi possível verificar que o Zemo melhorou significativamente em todos os parâmetros de 

avaliação da dor. Houve uma redução notável do arrastamento e bamboleamento dos MP, a 

musculatura dos MP encontra-se mais desenvolvida e à manipulação e palpação dos MP não 

manifestou desconforto. É também notável uma melhoria da coordenação dos membros 

quando corre.  

Em suma, pela comparação da Tabela 9 com a Tabela 11, é possível verificar que o Zemo, 

melhorou 2 pontos na claudicação, manteve-se bem no que diz respeito à realização de carga 

em todos os membros e melhorou 2 pontos na dor à palpação e manipulação dos MP. 
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3.2. Caso clínico nº2 

3.2.1. Identificação do animal 

Nome: Gaia 
Espécie: Canis lupus familiaris 
Sexo: feminino 
Raça: cruzado de cão de Serra da Estrela 
Idade: 5 anos (2 de Dezembro de 2013) 

Peso: 44,5 kg 
 

3.2.2. Motivo da consulta 

Dificuldade em caminhar, levantar e deitar, arrastamento dos MP e muitas vezes não apoia 

de todo o MP esquerdo.  

 

3.2.3. Anamnese 

A consulta da Gaia ocorreu no dia 7 de Maio de 2018 e o tutor relatou que foi diagnosticada 

com DA em Outubro de 2017 e refere que começou a apresentar sinais de dor no início desse 

mesmo ano, entre eles: arrastamento dos MP, relutância em correr e brincar com a cadela 

coabitante, dificuldade em caminhar, muito frequentemente não apoiava o MP esquerdo e 

progressivamente deixou de subir as escadas que dão acesso à casa do tutor. Aquando do 

diagnóstico a Gaia iniciou terapia com AINE e condroprotetores, mas quando parou de tomar 

o AINE os sinais clínicos voltaram.  

 

3.2.3.1. Questionário inicial 

Durante a consulta, o tutor respondeu ao questionário inicial, no qual quantificou a 

facilidade com que a Gaia realiza as atividades diárias. As respostas estão representadas na 

Tabela 12.   

 
Tabela 12: Respostas do tutor da Gaia ao questionário inicial, referente ao período anterior à aplicação 

dos IO. 

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pontuação 9 8 8 8 2 3 0 2 

Pergunta 9 10 11 12 13 14 15 16 

Pontuação 2 1 1 2 0 1 2 2 
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Pela análise das respostas ao questionário inicial representadas na Tabela 12, é possível 

referir: 

® Numa escala de 0 (nenhuma dor) a 10 (muita dor) a pior dor que a Gaia apresentou 

nos últimos 30 dias (anteriores à aplicação dos IO) foi pontuada como 9.   

® Referente aos últimos 30 dias (anteriores à aplicação dos IO), o tutor classificou: 

o A atitude geral da Gaia: nem alerta nem desinteressada (pontuação 2); 

o A disposição para participar em brincadeiras e interagir: entre muito relutante 

e relutante (pontuação 3); 

o Facilidade em se levantar da posição sentada/deitada: muito difícil (pontuação 

0); 

o A vontade que tem de caminhar: muito relutante (pontuação 2); 

o A capacidade/disposição para correr: muito relutante (pontuação 2); 

o A capacidade/facilidade para subir escadas: entre não subir as escadas de 

todo e muito relutante (pontuação 1); 

o A capacidade de saltar (para a cama, sofá, carro, etc): muito relutante 

(pontuação 1); 

o A frequência com que vocaliza/demonstra comportamentos de desconforto: às 

vezes (pontuação 2); 

o Facilidade em se movimentar após um longo período de descanso: muita 

dificuldade (pontuação 0); 

o Facilidade com que se movimenta durante e após exercício/caminhadas: 

dificilmente (pontuação 1). 

® Numa escala de 0 (muito má) a 10 (muito boa) a qualidade de vida da Gaia antes da 

aplicação dos IO foi pontuada com 2. 

 

Em suma, as pontuações marcadas pelo tutor da Gaia no questionário inicial são 

indicativas de dor significativa por parte da Gaia e de dificuldades em movimentar-se. 

 

3.2.4. Avaliação clínica inicial 

A Gaia apresentava uma condição corporal de 7/9 e por essa razão cansava-se 

facilmente, apresentando-se por esse facto taquipneica. A frequência cardíaca e a 

temperatura corporal da Gaia estavam dentro dos limites fisiológicos. Durante o exame 

neurológico a Gaia não apresentou qualquer défice. Na palpação da coluna vertebral 

apresentou desconforto ao nível do espaço entre a vértebra lombar L7 e a vértebra sacra S1. 

O desconforto foi também notável aquando da palpação e manipulação do MP esquerdo. 
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Pela observação da Gaia em estação foi possível verificar e palpar a sarcopenia dos MP, 

principalmente do MP esquerdo.  

Pela observação da Gaia a caminhar é notável a dificuldade em apoiar principalmente o 

MP esquerdo, o arrastamento e diminuição da amplitude de movimento dos membros e 

dificuldade em apoiar o peso principalmente no MP esquerdo.  

 

3.2.4.1. Avaliação da dor  

A dor que a Gaia apresentava foi avaliada e registada em função da claudicação, 

distribuição do peso corporal e sinais de dor e resistência à palpação e manipulação dos 

membros. Os resultados encontram-se na Tabela 13.  

 
Tabela 13: Avaliação da dor da Gaia no dia 7 de Maio de 2018, antes da aplicação dos IO. 

Parâmetros 
a avaliar 

Claudicação Distribuição do peso 
corporal 

Sinais de dor e resistência 
à palpação e manipulação 

Pontuação 3 – Postura normal em 

estação, mas claudicação 

óbvia do MP esquerdo a 

caminhar e ligeiro 

arrastamento dos MP. 

3 – Apoia apenas 

parcialmente o peso corporal 

no MP esquerdo, tanto em 

repouso como a caminhar.  

3 – Resposta moderada à 

manipulação e palpação dos 

MP (vira a cabeça em direção 

aos MP e senta-se). 

 

3.2.5. Lista de problemas 

Claudicação e sarcopenia dos MP, principalmente do MP esquerdo, e excesso de peso. 

 

3.2.6. Exames complementares de diagnóstico 

O diagnóstico de DA já tinha sido realizado em Outubro de 2017. Não tivemos acesso à 

radiografia realizada na data referida e por essa razão realizamos uma radiografia da anca 

em projeção VD, com os MP esticados, para avaliar o estado atual da ACF (Figura 18), na 

qual é notável:  

® Alteração da forma da superfície articular da CF esquerdo; 

® Subluxação da CF esquerdo. 
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Figura 18: Radiografia da anca da Gaia, em projeção 

VD, obtida no dia 7 de Maio de 2018. Linha vermelha 

representa o bordo acetabular dorsal que do lado 

esquerdo cobre apenas parcialmente a CF 

(subluxação) e do lado esquerdo cobre na totalidade 

(normal). 

 

3.2.6.1. Classificação das articulações coxofemorais 

Pela observação da radiografia presente na Figura 18, definimos que a ACF esquerda da 

Gaia apresenta uma forma moderada de displasia da anca, enquanto a ACF direita se 

apresenta normal. 

 

3.2.7. Tratamento  

Uma vez que a Gaia era um caso referenciado já diagnosticado, a aplicação dos IO foi 

realizada no mesmo dia da consulta. Após a aplicação dos IO, uma radiografia foi obtida para 

verificar a posição dos IO (Figura 19). 

 

E D 
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Figura 19: Radiografia da anca da Gaia, em projeção 

VD, obtida no dia 7 de Maio de 2018, após a 

aplicação dos IO. 

 

3.2.8. Resultados  

A Gaia foi reavaliada no dia 3 de Setembro de 2018. O tutor notou melhorias significativas 

passadas 2 semanas da realização do tratamento. Revelou também, no início de Julho de 

2018, que o nível de atividade e atitude da Gaia melhoraram, bem como a interação com o 

tutor e com a cadela coabitante, realizando todas as atividades sem dor aparente. O tutor 

relatou que na última semana de Agosto de 2018 a Gaia aparentava ter um ligeiro desconforto 

que cessou após 1 semana e que não impediu que a Gaia realizasse exercício físico 

normalmente. O tutor associa esse episódio a um excesso de esforço que ocorreu após ser 

introduzido outro cão na casa. 

 

3.2.8.1. Questionário final 

Durante a consulta de reavaliação, o tutor respondeu ao questionário final no qual 

quantificou as melhorias da Gaia através das respostas representadas na Tabela 14.  

 
Tabela 14: Respostas do tutor da Gaia ao questionário final, referente ao período posterior à aplicação 

dos IO. 

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pontuação 3 4 4 3 3 7 5 6 6 

Pergunta 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Pontuação 6 3 0 3 2 9 2 9 4 

E D 
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Pela análise das respostas ao questionário final representadas na Tabela 14, é possível 

referir: 

® Numa escala de 0 (nenhuma dor) a 10 (muita dor) a pior dor que a Gaia apresentou 

nos últimos 30 dias (anteriores à reavaliação) foi pontuada como 3 – melhorou 4 

pontos na escala de dor.   

® Referente aos últimos 30 dias (anteriores à reavaliação), o tutor classificou: 

o A atitude geral da Gaia: alerta (pontuação 3) – melhorou 1 ponto; 

o A disposição para participar em brincadeiras e interagir: entre disposta e muito 

disposta (pontuação 7) – melhorou 4 pontos; 

o Facilidade em se levantar da posição sentada/deitada: entre nem fácil nem 

dificilmente e facilmente (pontuação 5) – melhorou 5 pontos; 

o A vontade que tem de caminhar: tem alguma vontade (pontuação 6) – 

melhorou 4 pontos; 

o A capacidade/disposição para correr: capaz/com vontade (pontuação 6) – 

melhorou 4 pontos; 

o A capacidade/facilidade para subir escadas: capaz (pontuação 6) – melhorou 

5 pontos; 

o A capacidade de saltar (para a cama, sofá, carro, etc): capaz (pontuação 3) – 

melhorou 2 pontos; 

o A frequência com que vocaliza/demonstra comportamentos de desconforto: 

nunca (pontuação 0) – melhorou 2 pontos; 

o Facilidade em se movimentar após um longo período de descanso: facilmente 

(pontuação 3) – melhorou 3 pontos; 

o Facilidade com que se movimenta durante e após exercício/caminhadas: nem 

fácil nem dificilmente (pontuação 2) – melhorou 2 pontos. 

® Numa escala de 0 (muito má) a 10 (muito boa) a qualidade de vida da Gaia após a 

aplicação dos IO foi pontuada com 9 – melhorou 7 pontos. 

 

Em suma, em todos os parâmetros avaliados no questionário ocorreu uma melhoria, tanto 

da dor como da facilidade em realizar as atividades diárias. Na pergunta 18 deste 

questionário, que inquere sobre o grau de satisfação dos tutores perante o procedimento 

realizado, revelaram estar extremamente satisfeitos – pontuação 4.  

No dia 9 de Janeiro de 2019 um novo contacto foi estabelecido com o tutor, que relatou 

que a Gaia corre, levanta-se, senta-se, salta e sobe as escadas de casa sem dificuldade ou 

desconforto.   
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3.2.8.2. Avaliação final da dor 

A dor que a Gaia apresentava foi avaliada e registada em função da claudicação, 

distribuição do peso corporal e sinais de dor e resistência à palpação e manipulação dos 

membros, de modo a poder comparar com os resultados obtidos pela mesma avaliação na 

primeira consulta. Os resultados encontram-se na Tabela 15.  

 
Tabela 15: Avaliação da dor da Gaia no dia 3 de Setembro de 2018, 4 meses após a aplicação dos IO. 

Parâmetros 
a avaliar 

Claudicação Distribuição do peso 
corporal 

Sinais de dor e 
resistência à palpação 

e manipulação 

Pontuação 1 – Postura normal em 

estação e caminha 

normalmente, sem 

claudicação. 

1 – Apoia o peso normalmente 

em todos os membros, em 

repouso e a caminhar. 

1 – Não responde à 

manipulação dos MP.  

 

Foi notável a melhoria dos parâmetros avaliados uma vez que a Gaia não se queixou à 

palpação dos MP, o arrastamento dos MP melhorou substancialmente e apoiava 

perfeitamente o MP esquerdo (antes da aplicação dos IO apresentava muita relutância no 

apoio desse membro). 

Em suma, pela comparação da Tabela 13 com a Tabela 15, é possível verificar que a Gaia 

melhorou 2 pontos na claudicação, 2 pontos no apoio do peso corporal e 2 pontos na dor à 

palpação e manipulação dos MP.  
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3.3. Caso clínico nº3 

3.3.1. Identificação do animal 

Nome: Chiquinho 
Espécie: Canis lupus familiaris 
Sexo: masculino  
Raça: CSRD 
Idade: 4 anos (4 de Outubro de 2014) 

Peso: 7,5 kg 
 

3.3.2. Motivo da consulta 

Claudicação do MP esquerdo – não apoia o peso corporal de todo no membro.  

 

3.3.3. Anamnese 

A consulta do Chiquinho ocorreu no dia 7 de Maio de 2018. Os tutores relataram que em 

Julho de 2017 foi diagnosticado com artrose da ACF esquerda, possivelmente traumática. Na 

última semana de Setembro de 2017 foi realizada a osteotomia da cabeça e colo do fémur 

esquerdo e na semana seguinte à cirurgia foi adotado pelos tutores. Passados 8 meses, ainda 

que os tutores notassem melhorias em relação aos primeiros 2 meses após a cirurgia, o 

Chiquinho continuava com dificuldade em apoiar o membro (Figura 20).  

Foi também referido que o Chiquinho era incapaz de saltar para superfícies mais altas e 

que se sentava sempre com os MP estendidos para o lado esquerdo (Figura 21).  

 

3.3.3.1. Questionário inicial 

Na consulta, os tutores do Chiquinho responderam ao questionário inicial, no qual 

quantificaram a facilidade com que realiza as atividades no dia-a-dia. As respostas estão 

representadas na Tabela 16. 

 
Tabela 16: Respostas dos tutores do Chiquinho ao questionário inicial, referente ao período anterior à 

aplicação dos IO. 

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pontuação 7 6  7 7 2 4 4 6 

Pergunta 9 10 11 12 13 14 15 16 

Pontuação 3 6 1 3 2 3 5 4 
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Pela análise das respostas ao questionário inicial representadas na Tabela 16, é possível 

referir: 

® Numa escala de 0 (nenhuma dor) a 10 (muita dor) a pior dor que o Chiquinho 

apresentou nos últimos 30 dias (anteriores à aplicação dos IO) foi pontuada como 7. 

® Referente aos últimos 30 dias (anteriores à aplicação dos IO), os tutores classificaram: 

o A atitude geral do Chiquinho: nem alerta nem desinteressado (pontuação 2); 

o A disposição para participar em brincadeiras e interagir: relutante (pontuação 

4); 

o Facilidade em se levantar da posição sentada/deitada: nem fácil nem 

dificilmente (pontuação 4); 

o A vontade que tem de caminhar: tem alguma vontade (pontuação 6); 

o A capacidade/disposição para correr: entre muito relutante e relutante 

(pontuação 3); 

o A capacidade/facilidade para subir escadas: capaz (pontuação 6); 

o A capacidade de saltar (para a cama, sofá, carro, etc): muito relutante 

(pontuação 1); 

o A frequência com que vocaliza/demonstra comportamentos de desconforto: 

frequentemente (pontuação 3); 

o Facilidade em se movimentar após um longo período de descanso: nem fácil 

nem dificilmente (pontuação 2); 

o Facilidade com que se movimenta durante e após exercício/caminhadas: 

facilmente (pontuação 3). 

® Numa escala de 0 (muito má) a 10 (muito boa) a qualidade de vida do Chiquinho antes 

da aplicação dos IO foi pontuada com 4. 

 

Em suma, as pontuações marcadas pelos tutores do Chiquinho no questionário inicial são 

indicativas de dor ao nível do MP esquerdo que são impeditivas da normal realização das 

atividades diárias, por parte do Chiquinho.  

 

3.3.4. Avaliação clínica inicial 

O Chiquinho apresentava uma condição corporal de 6/9. Todos os parâmetros do exame 

físico estavam normais, bem como o exame neurológico. Na palpação da coluna vertebral 

manifestou desconforto a nível das vértebras torácicas T12-T13 que coincidia com a cifose 

referida pelos tutores e observada por nós, possivelmente consequente do não apoio do MP 
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esquerdo, uma vez que nas radiografias realizadas em Julho de 2017 esta lesão não era 

visível. 

Durante a manipulação do MP esquerdo, quando executamos exercícios passivos de 

amplitude de movimentos, o Chiquinho oferecia bastante resistência aos movimentos e 

apresentava uma reduzida amplitude de movimento no MP esquerdo comparativamente com 

o MP direito. Esta diferença é visível nas radiografias das Figuras 22, 23 e 24, nas quais o MP 

esquerdo apresenta uma extensão e abdução máxima muito inferior à do MP direito (normal). 

Quando era exercida pressão ao nível da ACF esquerda vocalizava e virava a cabeça em 

direção ao membro.  

Durante a observação do Chiquinho a caminhar, verificamos que não apoiava o MP 

esquerdo, principalmente quando corria e que apresentava sarcopenia nesse mesmo 

membro. Em estação não apoiava o MP esquerdo (Figura 20) e era notável a rotação lateral 

dos cotovelos, principalmente do direito, e um maior desenvolvimento da musculatura da 

região escapular em relação a outras regiões anatómicas.  

Tal como foi referido pelos tutores e observado por nós, o Chiquinho sentava-se com os 

dois MP estendidos para o lado e frequentemente coincidia com o lado da lesão, como é 

possível observar nas fotografias obtidas pelos tutores presentes na Figura 21. Na Figura 21 

é também visível a rotação lateral do cotovelo direito e o afastamento anormal dos membros 

torácicos.  
 

 
Figura 20: Chiquinho em estação em Janeiro de 

2018, 4 meses antes da aplicação dos IO. 
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Figura 21: Chiquinho em posição sentada em 3 momentos 

diferentes, antes da aplicação dos IO. 

 

3.3.4.1. Avaliação da dor  

No dia da primeira consulta, a MV avaliou e registou a dor do Chiquinho em função da 

claudicação, distribuição do peso corporal e sinais de dor/resistência à palpação e 

manipulação dos membros. Os resultados encontram-se na Tabela 17.  

 
Tabela 17: Avaliação da dor do Chiquinho no dia 7 de Maio de 2018, antes da aplicação dos IO. 

Parâmetros 
a avaliar 

Claudicação Distribuição do peso 
corporal 

Sinais de dor e resistência 
à palpação e manipulação 

Pontuação 5 – Postura anormal em 

estação e claudicação 

óbvia do MP esquerdo a 

caminhar. 

4 – Apoia apenas 

parcialmente o peso corporal 

no MP esquerdo, tanto em 

repouso como a caminhar. 

4 – Resposta grave à 

manipulação e palpação do MP 

esquerdo (vocalizou e virou a 

cabeça em direção ao membro). 

 

3.3.5. Lista de problemas 

Claudicação e sarcopenia do MP esquerdo. 

 

3.3.6. Exames complementares de diagnóstico 

As radiografias que serviram como diagnóstico de artrose CF obtidas em Julho de 2017 

são apresentadas nas Figuras 22 e 23. Na Figura 22 é possível observar a alterações no colo 

e cabeça femorais e na Figura 23 observa-se o elevado grau de artrose e remodelação óssea 

existente. A ACF direita não apresenta alterações. Na radiografia da Figura 24, obtida após a 

osteotomia, verifica-se a ausência da cabeça e colo femorais. 
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Figura 22: Radiografia da anca do Chiquinho, em projeção 

VD com os MP afastados, obtida em Julho de 2017. Seta 

vermelha – alteração da cabeça e colo femorais.  

 

 
Figura 23: Radiografia da anca do Chiquinho, em 

projeção VD, obtida em Julho de 2017. Seta vermelha 

– artrose e remodelação óssea da cabeça e colo 

femorais. 

 

 

 

D E 

D E 
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Figura 24: Radiografia da anca do Chiquinho, em 

projeção VD, obtida no dia 23 de Fevereiro de 2018. 

Seta vermelha – ausência da cabeça e colo 

femorais após osteotomia.  

 

3.3.6.1. Classificação das articulações coxofemorais 

Pela observação da radiografia presente na Figura 24, a ACF direita do Chiquinho foi 

classificada como normal. A ACF esquerda presentemente é inexistente devido à realização 

da osteotomia da cabeça e colo femoral, devido a uma forma grave de displasia da anca, 

provavelmente traumática. 

 

3.3.7. Tratamento  

No mesmo dia procedemos à sedação do Chiquinho para aplicação dos IO. Os IO foram 

aplicados nos locais anatómicos pré-determinados. Terminado o procedimento, uma 

radiografia da anca foi obtida em projeção VD, presente na Figura 25, que demostrou a correta 

localização dos IO.  
 

D E 
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Figura 25: Radiografia da anca do Chiquinho, em 

projeção VD, obtida no dia 7 de Maio de 2018, após a 

aplicação dos IO.  
 

3.3.8. Resultados 

A consulta de reavaliação ocorreu no dia 3 de Setembro de 2018. Os tutores do Chiquinho 

relataram um aumento do desconforto durante 2 dias, durante os quais apresentou dificuldade 

acrescida no apoio do membro. Os tutores descreveram melhoria nos sinais clínicos logo após 

esse período e que a partir daí o Chiquinho parou de vocalizar quando se levantava da posição 

deitada e que foi apoiando progressivamente o membro.  

No fim do mês de Maio de 2018, 3 semanas após a aplicação dos IO, os tutores já 

reparavam na melhoria da postura do Chiquinho e um maior apoio do MP esquerdo (Figura 

26). 
 

 
 Figura 26: Chiquinho em estação 3 semanas após 

a aplicação dos IO. 

D E 
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Os tutores referiram que 2 a 3 meses após a aplicação dos IO o Chiquinho começou a 

sentar-se normalmente sobre ambos os MP, como é possível observar nas 2 fotografias 

tiradas pelos tutores em 2 momentos diferentes presentes na Figura 27.  

 

 
Figura 27: Chiquinho em posição sentada alguns 

meses após a aplicação dos IO. 

 

3.3.8.1. Questionário final 

O questionário final foi preenchido pelos tutores do Chiquinho durante a consulta de 

reavaliação, no qual quantificaram as melhorias do Chiquinho com as respostas 

representadas na Tabela 18.  

 
Tabela 18: Respostas dos tutores do Chiquinho ao questionário final, referente ao período posterior à 

aplicação dos IO. 

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pontuação 2 1 1 1 4 7 8 8 7 

Pergunta 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Pontuação   8 4 0 4 4 9 5 9 4 

  

Pela análise das respostas ao questionário final representadas na Tabela 18, é possível 

referir: 

® Numa escala de 0 (nenhuma dor) a 10 (muita dor) a pior dor que o Chiquinho 

apresentou nos últimos 30 dias foi pontuada como 2 – melhorou 5 pontos na escala 

de dor.   

® Referente aos últimos 30 dias antes da aplicação dos IO, os tutores classificam: 

o A atitude geral do Chiquinho: muito alerta (pontuação 4) – melhorou 2 pontos; 
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o A disposição para participar em brincadeiras e interagir: entre disposto e muito 

disposto (pontuação 7) – melhorou 3 pontos; 

o Facilidade em se levantar da posição sentada/deitada: muito fácil (levanta-se 

normalmente) (pontuação 8) – melhorou 4 pontos; 

o A vontade que tem de caminhar: muita vontade (caminha normalmente) 

(pontuação 8) – melhorou 2 pontos; 

o A capacidade/disposição para correr: capaz/com vontade (pontuação 6) – 

melhorou 3 pontos; 

o A capacidade/facilidade para subir escadas: perfeitamente capaz de subir e 

descer escadas (pontuação 8) – melhorou 2 pontos; 

o A capacidade de saltar (para a cama, sofá, carro, etc): perfeitamente capaz 

(pontuação 4) – melhorou 3 pontos; 

o A frequência com que vocaliza/demonstra comportamentos de desconforto: 

nunca (pontuação 0) – melhorou 3 pontos; 

o Facilidade em se movimentar após um longo período de descanso: 

movimenta-se muito facilmente (pontuação 4) – melhorou 2 pontos; 

o Facilidade com que se movimenta durante e após exercício/caminhadas: 

movimenta-se muito facilmente (pontuação 4) – melhorou 1 ponto. 

® Numa escala de 0 (muito má) a 10 (muito boa) a qualidade de vida do Chiquinho após 

a aplicação dos IO foi pontuada com 9 – melhorou 5 pontos. 

 

Em suma, em todos os parâmetros inquiridos existiram melhorias, segundo os tutores, no 

que diz respeito à facilidade que o Chiquinho apresenta em realizar diversas atividades no 

dia-a-dia. Os tutores revelaram que o Chiquinho passou a ser capaz de saltar para superfícies 

altas e que já é capaz de apoiar o MP esquerdo enquanto corre. Consideram que o Chiquinho 

se encontra recuperado a 90%, comparando com os 40% de recuperação que consideravam 

ter antes da aplicação dos IO. 

Na pergunta 18 deste questionário que inquere sobre o grau de satisfação dos tutores 

perante o procedimento realizado, revelaram estar extremamente satisfeitos (pontuação 4) 

pois apesar de não apoiar o membro a 100%, não aparenta ter nenhuma dor e está muito 

mais alegre.   

 

3.3.8.2. Avaliação final da dor  

A dor que o Chiquinho apresentava foi avaliada e registada em função da claudicação, 

distribuição do peso corporal e sinais de dor e resistência à palpação e manipulação dos 
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membros, de modo a poder comparar com os resultados obtidos pela mesma avaliação na 

primeira consulta. Os resultados encontram-se na Tabela 19.  

 
Tabela 19: Avaliação da dor do Chiquinho no dia 3 de Setembro de 2018, 4 meses após a aplicação 

dos IO. 

Parâmetros a 
avaliar 

Claudicação Distribuição do peso 
corporal 

Sinais de dor e 
resistência à 
palpação e 

manipulação 

Pontuação 
 
 

 

2 – Postura normal em 

estação, mas apresenta 

claudicação ligeira do MP 

esquerdo a correr. 

2 – Apoia o peso corporal 

normalmente em repouso e a 

caminhar, mas a correr apoia 

parcialmente. 

1 – Não responde à 

manipulação do MP 

esquerdo. 

 

Pela observação do Chiquinho em estação foi possível verificar que a sua postura era 

normal pois já não apresentava cifose toracolombar e apoiava o MP esquerdo na totalidade 

(Figura 27). Quando caminhava e corria apoiava igualmente o MP esquerdo na totalidade, 

excetuando quando corria com maior velocidade que, por vezes, alternava fases do 

andamento em que apoiava com fases em que não apoiava. Isto pode ser devido ao facto de 

apresentar um encurtamento da estrutura óssea do MP esquerdo devido à osteotomia da 

cabeça e colo femoral anteriormente realizada e à fibrose existente derivada de todo o 

processo de cicatrização. Por estas mesmas razões, quando executamos exercícios passivos 

de amplitude de movimentos o Chiquinho ofereceu alguma resistência e foi possível verificar 

que a amplitude de movimento do MP esquerdo mantinha-se inferior à do MP direito. 

Em suma, pela comparação da Tabela 17 com a Tabela 19, é possível verificar que o 

Chiquinho melhorou 3 pontos na claudicação, 2 pontos no apoio do peso corporal e 3 pontos 

na dor à palpação e manipulação dos MP.  
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3.4. Caso clínico nº4 

3.4.1. Identificação do animal 

Nome: Chester 
Espécie: Canis lupus familiaris 
Sexo: masculino 
Raça: Pastor Alemão 
Idade: 1 ano (5 de Julho de 2017) 
Peso: 28 kg  

 

3.4.2. Motivo da consulta 

O facto de o Chester ter deixado de correr, de já não ser capaz de subir e descer as 

escadas de casa e de ter-se tornado um cão mais apático.  

 

3.4.3. Anamnese 

O Chester foi consultado no dia 2 de Agosto de 2018 na Clínica Veterinária Zenvet. A 

tutora contou que o Chester desde muito novo tinha sido sinalizado pelo seu MV como tendo 

alguns sinais de problemas ósseos, referindo que quando ele tinha 3 meses o MV havia 

referido que o Chester apresentava posicionamento anormal tanto dos MP como dos 

membros torácicos – MP mais afastados do que o normal e os carpos ligeiramente 

direcionados ligeiramente lateralmente. Aos 4 meses de idade foi prescrita a administração 

diária de condroprotetores.  

Aos 6 meses de idade, em Janeiro de 2018, durante a sedação para realização da 

orquiectomia, foram obtidas radiografias das ACF que demonstraram sinais de DA. Nessa 

altura foi proposta a PTA como resolução cirúrgica da DA, que a tutora decidiu não aceitar 

dado o elevado tempo de recuperação e de considerar um procedimento bastante invasivo 

dada a idade do Chester na altura. Visto isto, mais tarde, em Agosto de 2018, decidiu procurar 

outras opções terapêuticas, quando lhe foi sugerida a aplicação dos IO.  

A tutora refere que em caminhadas mais longas a partir de determinado ponto o Chester 

se sentava e recusava-se a caminhar mais, que raramente corria e mesmo quando estimulado 

com uma bola desistia muito rapidamente de brincar. Por volta dos 7 meses deixou de subir 

e descer as escadas autonomamente. 
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No dia da consulta a tutora refere que todos os sinais clínicos se mantinham, só que mais 

exacerbados e que o Chester raramente fazia exercício físico e que não saltava para 

superfícies mais altas. 

 

3.4.3.1. Questionário inicial 

A tutora respondeu ao questionário inicial, no qual quantificou a facilidade com que o 

Chester realiza as atividades diárias. As respostas estão apresentadas na Tabela 20. 

 
Tabela 20: Respostas da tutora do Chester ao questionário inicial, referente ao período anterior à 

aplicação dos IO. 

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pontuação 9 4  6 7 3 6 2 5 

Pergunta 9 10 11 12 13 14 15 16 

Pontuação 3 2 2 3 1 1 8 4 

 

Pela análise das respostas ao questionário inicial representadas na Tabela 20, é possível 

referir: 

® Numa escala de 0 (nenhuma dor) a 10 (muita dor) a pior dor que o Chester apresentou 

nos últimos 30 dias antes da aplicação dos IO foi pontuada como 9.   

® Referente aos últimos 30 dias antes da aplicação dos IO, os tutores classificam: 

o A atitude geral do Chester: alerta (pontuação 3); 

o A disposição para participar em brincadeiras e interagir: disposto (pontuação 

6); 

o Facilidade em se levantar da posição sentada/deitada: difícil (pontuação 2); 

o A vontade que tem de caminhar: entre relutante e tem alguma vontade 

(pontuação 5); 

o A capacidade/disposição para correr: entre muito relutante e relutante 

(pontuação 3); 

o A capacidade/facilidade para subir escadas: muito relutante em subir e descer 

escadas (pontuação 2); 

o A capacidade de saltar (para a cama, sofá, carro, etc): relutante (pontuação 

2); 

o A frequência com que vocaliza/demonstra comportamentos de desconforto: 

frequentemente (pontuação 3); 

o Facilidade em se movimentar após um longo período de descanso: dificilmente 

(pontuação 1); 
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o Facilidade com que se movimenta durante e após exercício/caminhadas: 

dificilmente (pontuação 1). 

® Numa escala de 0 (muito má) a 10 (muito boa) a qualidade de vida do Chester antes 

da aplicação dos IO foi pontuada com 4. 

 

Em suma, as pontuações marcadas pela tutora no questionário inicial são indicativas 

de dor e limitações, por parte do Chester, em se movimentar no dia-a-dia. 

 

3.4.4. Avaliação clínica inicial 

A condição corporal do Chester estava dentro do normal (5/9), bem como a auscultação 

cardíaca e respiratória, temperatura e análises sanguíneas anteriormente realizadas. O 

Chester apresentava-se taquipneico dada a temperatura ambiente do dia e o stresse 

associado à manipulação. 

No exame neurológico não foi detetada qualquer alteração. À palpação da coluna vertebral 

não se manifestou, já na palpação dos membros torácicos na região escapular manifestou 

desconforto virando a cabeça em direção à mão que o manipulava e o mesmo aconteceu na 

palpação da região anatómica das ACF.  

Pela observação da postura do Chester em andamento e em estação era notável a rotação 

lateral dos carpos representando um ligeiro valgus carpal (Figura 28) e o afastamento dos 

MP, característico de animais com DA. Era também notável a postura curvada distalmente à 

região toracolombar, com a região anatómica da pélvis num plano ligeiramente inferior (Figura 

29). 

O valgus seria provavelmente compensatório uma vez que quando o animal era mais 

jovem não apresentava uma angulação tão acentuada. Para além disso, dado o desconforto 

que apresentou na região escapular e do ombro, uma radiografia foi obtida nesse mesmo dia 

para verificar a possível existência de uma lesão que justificasse a dor nessa região anatómica 

e não se notou nenhuma alteração radiográfica, o que reforça a origem compensatória da dor 

dos membros torácicos e do valgus. 
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Figura 28: Chester em estação no dia da 

primeira consulta (vista cranial). É notável a 

angulação anormal existente na região 

carpiana e metacarpiana, representando um 

ligeiro valgus. 

 

 
Figura 29: Chester em estação no dia da primeira 

consulta (vista lateral). 

 

3.4.4.1. Avaliação da dor 

A dor que o Chester apresentava foi avaliada e registada em função da claudicação, 

distribuição do peso corporal e sinais de dor e resistência à palpação e manipulação dos 

membros. Os resultados encontram-se na Tabela 21.  
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Tabela 21: Avaliação da dor do Chester no dia 2 de Agosto de 2018, antes da aplicação dos IO. 

 

3.4.5. Lista de problemas 

Claudicação e afastamento dos MP, dor na região escapulo-umeral e valgus carpal.  

 

3.4.6. Exames complementares de diagnóstico 

O Chester foi diagnosticado radiograficamente com DA em Janeiro de 2018, mas 

infelizmente a tutora não tinha na sua posse o exame radiográfico em causa, por essa razão 

no dia da consulta foi obtida uma radiografia da anca em projeção VD (Figura 30), na qual é 

notável: 

® Alteração bilateral da forma das superfícies articulares da CF, que se apresentam 

irregulares e mais planas; 

® Alteração da forma dos bordos acetabulares que se apresentam mais amplos e 

aplanados; 

® Subluxação da CF. 
  

Parâmetros a 
avaliar 

Claudicação Distribuição do 
peso corporal 

Sinais de dor e 
resistência à 
palpação e 

manipulação 

Pontuação 
 

4 – Postura anormal 

em estação e 

apresenta 

claudicação ligeira 

dos MP. 

1 – Apoia o peso 

corporal 

normalmente em 

todos os membros. 

3 – Resposta ligeira à 

manipulação dos MP 

(virou a cabeça em 

direção ao membro). 
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Figura 30: Radiografia da anca do Chester, em 

projeção VD, obtida no dia 2 de Agosto de 2018. Setas 

vermelhas – alteração da superfície articular da cabeça 

do fémur. Setas verdes – alteração da forma do bordo 

acetabular. Linhas azuis – representam 

aproximadamente o bordo acetabular dorsal que 

cobre apenas parcialmente ambas as CF 

(subluxação). 

 

3.4.6.1. Classificação das articulações coxofemorais 

Pela observação da radiografia presente na Figura 30, definimos que o Chester apresenta 

uma forma grave de displasia da anca. 

 

3.4.7. Tratamento 

No dia 3 de Setembro de 2018, aplicados os IO, foi obtida uma radiografia da anca (Figura 

31) para verificar a localização dos IO.  

 

D E 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
O uso de implantes de ouro como controlo da dor associada a displasia da anca em cães 

	

89 
	

 
Figura 31: Radiografia da anca do Chester, em 

projeção VD, obtida no dia 3 de Setembro de 2018, 

após a aplicação dos IO.  

 

3.4.8. Resultados  

A consulta de reavaliação ocorreu no dia 8 de Janeiro de 2019. A tutora revelou que notou 

melhoria dos sinais de dor após 2 a 3 semanas da aplicação dos IO. Descreveu também que 

o Chester se tornou um cão muito mais ativo, que corria para brincar com a bola e com outros 

cães e que não voltou a mostrar sinais de dor durante os passeios e que já não apresentava 

relutância em subir e descer escadas, que era uma das queixas iniciais. O Chester atualmente 

faz exercício diariamente e com vontade. 

Pela observação do Chester em estação foi possível verificar uma melhoria do valgus, 

pela diminuição da angulação existente nos membros torácicos, como é possível verificar na 

Figura 32. Na Figura 33 é também visível, em contraste com a Figura 29, uma melhoria da 

postura do Chester e a ausência da curvatura dorsal distalmente à região toracolombar 

anteriormente existente. 

 

D E 
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Figura 32: Chester em estação 4 meses após 

a aplicação dos IO (vista cranial). 

 

 
Figura 33: Chester em estação 4 meses após 

a aplicação dos IO (vista lateral). 

 

3.4.8.1. Questionário final 

O questionário final foi preenchido pela tutora durante a consulta de reavaliação, no qual 

quantificou as melhorias do Chester com as respostas que são apresentadas na Tabela 22. 
 
Tabela 22: Respostas da tutora do Chester ao questionário final, referente ao período posterior à 

aplicação dos IO. 

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pontuação 3 0 2 1 3 8 6 8 8 

Pergunta 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Pontuação  6 3 1 3 3 9 4 9 4 
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Pela análise das respostas ao questionário final representadas na Tabela 22, é possível 

referir: 

® Numa escala de 0 (nenhuma dor) a 10 (muita dor) a pior dor que o Chester apresentou 

nos últimos 30 dias (anteriores à reavaliação) foi pontuada como 3 – melhorou cerca 

de 6 pontos na escala de dor.   

® Referente aos últimos 30 dias (anteriores à reavaliação), a tutora classificou: 

o A atitude geral do Chester: alerta (pontuação 3) – igual; 

o A disposição para participar em brincadeiras e interagir: muito disposto 

(pontuação 8) – melhorou 2 pontos; 

o Facilidade em se levantar da posição sentada/deitada: fácil (pontuação 6) – 

melhorou 4 pontos; 

o A vontade que tem de caminhar: muita vontade (caminha normalmente) 

(pontuação 8) – melhorou 3 pontos; 

o A capacidade/disposição para correr: muito capaz e com vontade (corre 

normalmente sem dor) (pontuação 8) – melhorou 5 pontos; 

o A capacidade/facilidade para subir escadas: capaz (pontuação 6) – melhorou 

4 pontos; 

o A capacidade de saltar (para a cama, sofá, carro, etc): capaz (pontuação 3) – 

melhorou 1 ponto; 

o A frequência com que vocaliza/demonstra comportamentos de desconforto: 

quase nunca (pontuação 1) – melhorou 2 pontos; 

o Facilidade em se movimentar após um longo período de descanso: facilmente 

(pontuação 3) – melhorou 2 pontos; 

o Facilidade com que se movimenta durante e após exercício/caminhadas: 

facilmente (pontuação 3) – melhorou 2 pontos. 

® Numa escala de 0 (muito má) a 10 (muito boa) a qualidade de vida do Chester após 

a aplicação dos IO foi pontuada com 9 – melhorou 5 pontos. 

 

Em suma, em todos os parâmetros avaliados no questionário ocorreu uma melhoria, tanto 

da dor como da facilidade em realizar as atividades diárias. Na pergunta 18 deste 

questionário, que inquere sobre o grau de satisfação da tutora perante o procedimento 

realizado, revelou estar extremamente satisfeita (pontuação 4) pois a recuperação foi rápida, 

os resultados foram notáveis em pouco tempo e porque foi um procedimento menos invasivo 

do que o primeiro tratamento que lhe foi sugerido.  
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3.4.8.2. Avaliação final da dor 

A dor que o Chester apresentava foi avaliada e registada em função da claudicação, 

distribuição do peso corporal e sinais de dor e resistência à palpação e manipulação dos 

membros, de modo a poder comparar com os resultados obtidos pela mesma avaliação na 

primeira consulta. Os resultados encontram-se na Tabela 23.  

 
Tabela 23: Avaliação da dor do Chester no dia 8 de Janeiro de 2019, 4 meses após a aplicação dos 

IO. 

 

Em suma, pela comparação da Tabela 21 com a Tabela 23, é possível verificar que o 

Chester melhorou 3 pontos na claudicação, manteve-se bem em relação ao apoio do peso 

corporal nos MP e melhorou 2 pontos na dor à palpação e manipulação dos MP. 

    

Parâmetros a 
avaliar 

Claudicação Distribuição do 
peso corporal 

Sinais de dor e 
resistência à 
palpação e 

manipulação 

Pontuação 1 – Postura normal 

em estação e 

caminha 

normalmente. 

1 – Apoia o peso 

corporal 

normalmente em 

todos os membros, 

em repouso e a 

caminhar. 

1 – Não responde à 

manipulação dos 

membros afetados.   
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4. Discussão 

O presente trabalho teve como objetivos apresentar o tratamento com IO para a DA no 

cão, descrever a técnica e demonstrar de que modo atuou na melhoria dos sinais clínicos 

associados à doença e na qualidade de vida dos animais tratados. Para isso foram usadas 

medidas subjetivas que envolveram avaliações da gravidade de claudicação, distribuição do 

peso corporal e de sinais de dor durante a marcha e manipulação da articulação como meio 

de avaliação da condição clínica dos cães e das alterações na condição clínica ao longo do 

tempo. Para além disso, a avaliação realizada pelos tutores, por meio do preenchimento de 

dois questionários, foi utilizada também como meio de avaliação da evolução clínica do 

animal. Um estudo publicado documentou que os tutores fornecem informações válidas e 

úteis sobre o comportamento dos seus animais no que diz respeito a dor crónica (Wiseman 

et al., 2001). Noutro estudo, Hielm-Björkman e outros (2003) sugeriram e apoiaram a 

utilização de um questionário a ser preenchido por alguém familiar ao animal, para avaliação 

da dor crónica. 

Ou seja, a avaliação clínica da dor neste trabalho inclui parâmetros subjetivos e foi 

realizada tanto por MV como pelos tutores. Deste modo, ainda que a avaliação da melhoria 

dos sinais clínicos seja subjetiva, foi o único método disponível para demonstrar o efeito do 

tratamento e, para além disso, as avaliações foram consistentes entre os diferentes MV que 

avaliaram os animais e os seus tutores. Vários outros estudos (Budsberg et al., 1999; Doig et 

al., 2000; Wiseman et al., 2001; Nell et al., 2002; Hielm-Björkman et al., 2003; Gingerich e 

Stobel, 2003; Moreau et al., 2003; Peterson e Keefe, 2004) usaram medidas subjetivas para 

avaliar a melhoria dos sinais de dor associada a OA em cães. 

O questionário realizado com a finalidade de ser preenchido pelos tutores é semelhante a 

alguns dos descritos para a mesma finalidade, como os já desenvolvidos CBPI e HCPI. O 

CBPI está descrito como de elevada consistência interna e na capacidade de distinguir cães 

clinicamente saudáveis dos cães com OA (Essner et al., 2017). O HCPI apresenta uma 

elevada capacidade preditiva e consistência, cujas mudanças das pontuações, quer entre 

grupos placebo e grupos tratamento, quer antes e após o tratamento, foram significativas 

indicando elevada sensibilidade (Hielm-Björkman et al., 2009). A diferença destes para os 

questionários que realizamos está no facto de ter sido redigido em língua Portuguesa, no 

número de questões e na inclusão, neste caso, de questões descritivas. 

Apesar dos IO serem usados há vários anos para tratar várias doenças, tanto em Medicina 

Humana como em Medicina Veterinária, a descrição da metodologia do procedimento é 

escassa. O método de implantação dos fragmentos de ouro descrito neste trabalho difere 
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muito pouco do de outros estudos publicados (Klitsgaard, 1995; Hielm-Björkman et al., 2001; 

Jaeger et al., 2006; Jaeger et al., 2012; Ben-Yakir, 2015). 

O número de implantes utilizados varia entre estudos, sendo que alguns descrevem a 

utilização de 3 implantes em cada ponto (Klitsgaard, 1995; Durkes, 1992; Ben-Yakir, 2015), 

outros utilizaram 2 em cada ponto (Jaeger et al., 2012) e outros descrevem a utilização de 

apenas 1 implante em cada ponto (Hielm-Björkman et al., 2001; Scognamillo-Szabó et al., 

2010). Neste trabalho usamos 2 implantes em cada ponto visto que, por experiência prática 

da Dr.ª Someia Umarji, é o suficiente para se obter um bom efeito terapêutico, 

independentemente do tamanho do animal e do tamanho do implante.  

O número de pontos utilizados e a sua localização também variam em função dos autores. 

Durkes (1994) defendeu que os IO que devem ser inseridos em pontos de acupuntura para 

se obter o máximo efeito da terapia, mas em contrapartida Klitsgaard (1996) descreveu o 

sucesso da terapia em pontos de acupuntura e em pontos que não eram de acupuntura. Uma 

vez que é relatada alguma eficácia associada aos pontos de acupuntura para a ACF, que se 

localizam em redor da região anatómica dolorosa, decidimos integrar os 3 pontos de 

acupuntura já descritos na alínea 2.5. no protocolo terapêutico, o que se revelou eficiente na 

obtenção de melhorias dos sinais clínicos.  

Em alguns animais observou-se um aumento do desconforto e da claudicação até alguns 

dias após a aplicação dos IO. Alguns estudos relatam o mesmo, sendo que o período de 

duração deste desconforto poderá variar entre poucos dias a 2 semanas (Klitsgaard, 1996; 

Bugge e Bugge, 1999; Bollinger et al., 2002; Jaeger et al., 2012), acabando por cessar após 

esse período (Jaeger et al., 2012), tal como ocorreu neste estudo, em que o tempo máximo 

de desconforto após o procedimento foi de cerca de 2 dias. Este facto está relacionado com 

a resposta dos tecidos moles sujeitos ao procedimento e dada a natureza dolorosa da doença, 

que torna naturalmente a área que rodeia a ACF mais sensível.  

Martín (2011) descreve que em 80-90% dos casos, os animais demoram cerca de 2 

semanas a demonstrar melhorias, e que os restantes 10-20% melhoram após poucos dias e 

que os efeitos máximos se obtêm até aos 3 meses após o tratamento. Neste estudo, segundo 

os tutores, 2 animais demonstraram melhorias na 1ª semana após o tratamento, 2 

demonstraram melhorias entre a 2ª e a 3ª semana e 1 animal demonstrou melhorias 2 a 3 

meses após o tratamento. A variabilidade que existiu, neste estudo, em relação ao tempo que 

decorreu desde a aplicação dos IO até o efeito aliviador da dor ser notável pode ser devida à 

elevada diferença de idades e aos diferentes graus de doença entre animais. Alguns autores 

descrevem alguma margem de insucesso associado à utilização da terapia com IO em casos 

crónicos de cães mais velhos (Hielm-Björkman et al., 2001) algo que confirmamos, pois no 

total de casos assistidos no período de estágio curricular os animais mais velhos 
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apresentaram melhorias mais lentamente. Alguns estudos relatam também que o tratamento 

foi mais eficaz em cães mais jovens e com poucas alterações ósseas coxofemorais 

(Klitsgaard, 1995; Durkes, 2001), facto com o qual a tendência do estudo concordou apenas 

em parte pois, por exemplo, o Zemo, que é um cão relativamente jovem, mas com uma DA 

grave, demonstrou melhorias logo após a primeira semana e aquando da reavaliação 

apresentou-se sem sinais de dor coxofemoral. Apesar da diferença de idades e do grau de 

doença articular, foram alcançados resultados positivos em todos os animais estudados.  

Na Tabela 24 são apresentados quantos pontos, em média, os animais melhoraram em 

cada parâmetro, segundo os tutores, após o tratamento com os IO: 

 
Tabela 24: Média de pontos de melhoria dos cães tratados com IO, segundo os 

parâmetros avaliados pelos tutores. 

Parâmetros questionados Média de pontos de melhoria 

Pior dor que apresentaram nos últimos 30 dias 4,5 (5) pontos 

Atitude geral 1 ponto 

Disposição para participar em brincadeiras e 

interagir 

2,75 (3) pontos 

Facilidade em se levantar 4 pontos 

Vontade de caminhar 3,25 (3) pontos 

Capacidade/disposição para correr 3,75 (4) pontos 

Capacidade/facilidade de subir escadas 4,25 (4) pontos 

Capacidade de saltar 2,25 (2) pontos 

Frequência com que vocaliza/demonstra 

comportamentos de desconforto 

2 pontos 

Facilidade em se movimentar após um longo 

período de descanso 

2,75 (3) pontos 

Facilidade com que se movimenta durante e 

após exercício 

1,75 (2) pontos 

Qualidade de vida 5 pontos  

 

Na Tabela 25 estão apresentados, em média, quantos pontos os cães melhoraram após 

o tratamento com os IO, segundo os parâmetros avaliados pelos MV. 
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Tabela 25: Média de pontos de melhoria dos cães tratados com IO, segundo os 

parâmetros avaliados pelos MV. 

Parâmetros avaliados Média de pontos de melhoria 

Claudicação 2,5 (3) pontos 

Distribuição do peso corporal 1 ponto 

Sinais de dor e resistência à 

manipulação/palpação  

2,25 (2) pontos 

 

Quanto ao método de diagnóstico de DA que utilizamos para os animais em questão: está 

provado que o método Penn-Hip®, com o cálculo do índice de distração, é mais adequado do 

que a projeção VD padrão da anca no que diz respeito à avaliação da lassidão da articulação 

coxofemoral (Smith, 1997). Apesar disto, como apenas procurávamos sinais de artrose 

coxofemoral indicativos de DA, consideramos suficiente a realização de um exame 

radiográfico de anca em projeção VD para diagnóstico de DA. 

No presente trabalho, nenhum dos animais englobados no mesmo apresentou qualquer 

tipo de reação adversa aos IO. É importante destacar as vantagens dos IO face a outras 

abordagens terapêuticas, como os AINE, que incluem a ausência de efeitos adversos 

indesejáveis e a não necessidade de administração contínua (Scognamillo-Szabó et al., 

2010). As abordagens cirúrgicas para a DA, que incluem a OTP, a osteotomia da cabeça e 

colo femoral e a PTA, apresentam algum risco cirúrgico e um elevado tempo de recuperação 

em comparação com a aplicação dos IO. 

Como balanço geral, todos os dezoito cães com diagnóstico de DA aos quais foram 

aplicados IO pela mesma técnica descrita na parte prática da presente dissertação 

apresentaram melhoria da sintomatologia clínica e da qualidade de vida segundo os tutores, 

no máximo, até 3 meses após o tratamento e em nenhum, até à data, foi necessária a 

reimplantação ou recorrer a outro tratamento para controlo da dor. Em suma, os resultados 

do presente trabalho sugerem que a aplicação dos IO melhorou a condição clínica de cães 

com DA, independentemente do grau da doença e da idade. 

A terapia com IO consiste numa técnica económica, rápida e fácil de executar. As 

complicações raramente ocorrem se o procedimento for realizado de forma correta com boas 

condições de assepsia e esterilidade e por um MV especializado na técnica. O método não 

apresenta complicações pós-operatórias e não há restrição de exercício físico.  

Apesar da eficácia demonstrada em várias situações clínicas, a carência de compreensão 

das bases científicas do procedimento tem restringido a aceitação da acupuntura e das 

técnicas que dela derivam em Medicina Veterinária, sendo ainda uma técnica pouco utilizada 

em animais de companhia (Scognamillo-Szabó e Bechara, 2010). Deste modo torna-se 
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essencial a adaptação da Clínica de Animais de Companhia de modo a incluir estas terapias, 

que contribuem para o bem-estar animal, no dia-a-dia da prática clínica. 

 

5. Conclusões  

A utilização de IO como maneio da dor e inflamação em cães com DA é uma prática 

relativamente comum utilizada por acupuntores e MV de todo o mundo, que relatam 

resultados positivos e duradouros. É um procedimento médico seguro e fácil de realizar, 

excetuando o ligeiro agravamento do desconforto que pode ocorrer até 7 dias após o 

procedimento, com raros efeitos adversos relatados quando é corretamente executado. 

O balanço geral dos casos clínicos apresentados foi favorável à utilização de IO como 

controlo da dor crónica associada à displasia da anca em cães. Os bons resultados obtidos 

estão em conformidade com a maioria dos trabalhos publicados sobre o tema. 
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V. Anexos 

Anexo I – Questionário referente ao período anterior à aplicação dos IO (adaptado de 

Helsinki Chronic Pain Index e Canine Brief Pain Inventory). 
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Anexo II – Questionário final referente ao período posterior à aplicação dos IO (adaptado de 

Helsinki Chronic Pain Index e Canine Brief Pain Inventory). 

 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
O uso de implantes de ouro como controlo da dor associada a displasia da anca em cães 

	

130 
	

 
 

 
 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
O uso de implantes de ouro como controlo da dor associada a displasia da anca em cães 

	

131 
	

 

 
 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
O uso de implantes de ouro como controlo da dor associada a displasia da anca em cães 

	

132 
	

 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
O uso de implantes de ouro como controlo da dor associada a displasia da anca em cães 

	

133 
	

 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
O uso de implantes de ouro como controlo da dor associada a displasia da anca em cães 

	

134 
	

 


