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1  INTRODUÇÃO 

 

O estágio curricular obrigatório supervisionado possui grande importância na 

formação do médico veterinário pois possibilita a aplicação e aperfeiçoamento do 

conhecimento técnico adquirido na graduação, pelo acompanhamento da rotina de 

consultas clínicas e cirúrgicas, dos procedimentos cirúrgicos, dos exames 

diagnósticos, da evolução do paciente no internamento, da terapêutica empregada em 

diferentes casos, bem como do trabalho em equipe e o desenvolvimento da relação 

interpessoal. 

O estágio foi realizado nos setores de clínica médica e cirúrgica do Hospital 

Veterinário Alles Blau, localizado na Rua Guilherme Pugsley 1206 - Bairro Água 

Verde, sob supervisão do Médico Veterinário Carlos Leandro Henemman, no período 

de 2 de agosto a 29 de outubro de 2021, sendo 6 horas diárias, totalizando 400 horas.  

O objetivo deste relatório de estágio é descrever a unidade concedente de 

estágio, a casuística acompanhada no decorrer dos três meses estagiados na clínica 

médica e cirúrgica do Hospital Veterinário Alles Blau, além de apresentar um caso 

clínico sobre a implantação de prótese de tróclea em paciente com luxação patelar 

grau 4 crônica e artrose da superfície articular, seguido de revisão literária e 

discussão. 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

2  DESCRIÇÃO DA UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO 

 

O Hospital Veterinário Alles Blau (figura 1) está situado na Rua Guilherme 

Pugsley, 1206 no Bairro Água Verde em Curitiba – Paraná, Brasil. Foi inaugurado em 

31 de julho de 2021, sendo que antes se situava em outro bairro de Curitiba como 

Clínica Veterinária, desde 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1 – Fachada do Hospital Veterinário Alles Blau. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

A estrutura dispõe de recepção com sala de espera para cães (figura 2) e uma 

sala de espera exclusiva para gatos (figura 3A), que está interligada com um 

consultório destinado exclusivamente para essa espécie (figura 3B), visando o 

conforto dos pacientes felinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Recepção geral do Hospital Veterinário Alles Blau. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 
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Figura 3 – Sala de espera para gatos (A) e consultório exclusivo para gatos (B) do Hospital 

Veterinário Alles Blau. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

A estrutura hospitalar conta ainda com três consultórios gerais (figura 4A, B e 

C), um laboratório de patologia clínica (figura 5A e B) e uma sala para radiografias e 

ultrassonografias. 

Figura 4 – Consultório 1 (A), 2 (B) e 3 (C) para cães do Hospital Veterinário Alles Blau. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

Figura 5 – Laboratório de patologia clínica (A e B) do Hospital Veterinário Alles Blau. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

A B 

A B C 



15 
 

A área do internamento de cães dispõe de um espaço com 12 leitos (figura 6A 

e B), uma ala semi-intensiva (figura 7A), um gatil com 9 leitos (figura 7B) e um 

internamento para doentes infectocontagiosos com 4 leitos (figura 7C). 

Figura 6 – Internamento de cães (A e B) do Hospital Veterinário Alles Blau. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

Figura 7 – Internamento semi-intensivo (A), internamento para gatos (B) e internamento de doenças 

infectocontagiosas (C) do Hospital Veterinário Alles Blau. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

No internamento de cães se concentram a maior parte de insumos utilizados 

para os internos, como rações e potes para alimentação, tapetes absorventes, 

cobertores, medicações, seringas, agulhas, cateteres, lixo comum, reciclável, 

infectante e perfurocortante, tubos para coleta de sangue, máquina para tricotomia, 

soluções para limpeza, uma mesa para procedimentos com pia e mangueira 

embutida, sondas, bolsas de fluidoterapia, equipos, extensores e dupla via, 

concentrador de oxigênio, bombas de infusão e glicosímetro.  
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No bloco cirúrgico há dois centros cirúrgicos, sendo que um deles é destinado 

para procedimentos odontológicos (figura 8A) e o outro para procedimentos gerais 

(figura 8B). Nos centros cirúrgicos, são dispostos materiais como luvas, máquina de 

tricotomia, tapetes absorventes, tapete térmico, soluções de antissepsia, gazes, tubos 

endotraqueais, lixo perfurocortante, focos de luz, cateteres e agulhas de diferentes 

calibres, agulhas para bloqueios locorregionais, seringas, fármacos, aparelhos 

anestésicos, monitor multiparamétrico, manguitos, bisturi eletrônico, aspirador 

cirúrgico e materiais e equipamentos para procedimentos odontológicos. 

Figura 8 – Centro cirúrgico para procedimentos odontológicos (A) e centro cirúrgico para 

procedimentos gerais (B) do Hospital Veterinário Alles Blau. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

Há também uma sala para higienização dos materiais cirúrgicos (figura 9A) e 

uma sala para esterilização e acondicionamento dos materiais cirúrgicos (figura 9B). 

Ao término dos procedimentos cirúrgicos, os instrumentais são levados para a sala de 

higienização, a qual dispões de lavadora ultrassônica, destilador de água, papel grau 

de diferentes tamanhos, compressa para secagem dos instrumentais, campos de TNT 

e seladora automática, sendo todos esses equipamentos destinados para lavagem e 

embalagem dos materiais. Após essa etapa, os materiais são levados para a sala de 

esterilização, onde há duas autoclaves nas quais os materiais são esterilizados e, 

posteriormente, alocados nos 4 armários, sendo separados pelas classificações das 

caixas e instrumentais cirúrgicos.  
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Figura 9 – Sala para higienização de materiais cirúrgicos (A) e sala para esterilização e 

acondicionamento dos materiais cirúrgicos (B) do Hospital Veterinário Alles Blau. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

Além das instalações anteriormente descritas, o hospital ainda conta com um 

estoque de insumos, uma sala para administração, quatro sanitários, uma sala/quarto 

para o veterinário responsável pelo internamento/plantonista, uma cozinha e uma 

lavanderia. 

O hospital dispõe de diversas especialidades, sendo elas: ortopedia, oncologia, 

odontologia, neurologia, anestesiologia, patologia clínica, dermatologia, 

endocrinologia, nefrologia, cardiologia, imaginologia e oftalmologia. Conta com 6 

médicos veterinários fixos, 6 veterinários terceirizados, 10 estagiárias, 2 

recepcionistas, 1 administradora e 1 prestadora de serviços de limpeza. 

 

 

3 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Acompanhou-se a rotina de consultas de clínica médica e cirúrgica geral, além 

da participação e auxílio em cirurgias gerais e especializadas sob supervisão do 

médico veterinário responsável. Nos períodos em que não havia consultas e cirurgias, 

a estagiária exercia funções no internamento como contenção dos animais, 

monitoração dos pacientes, aplicação de medicações, coletas de sangue e confecção 
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de acessos venosos, além do auxílio em exames diagnósticos como radiografias e 

ultrassonografias.  

Os pacientes que passavam por consultas médicas, geralmente tinham estas 

previamente agendadas com o médico veterinário generalista ou especialista. Os 

pacientes cirúrgicos, também tinham seus procedimentos agendados e quando 

chegavam ao hospital, prontamente eram pesados e levados ao internamento. 

Enquanto isso, o cirurgião conversava com o tutor e a anestesista, junto das 

estagiárias, avaliavam o animal e preparavam a medicação pré-anestésica (MPA). Os 

materiais e equipamentos para realização do procedimento eram previamente 

separados e organizados numa mesa para o cirurgião. O animal, já sob efeito da MPA, 

era submetido à tricotomia de um membro para acesso venoso e da região do leito a 

ser operado. Depois de realizado o acesso venoso, o animal era induzido e mantido 

sob anestesia e intubado com o tubo endotraqueal mais adequado, além de ser 

realizada a antissepsia da região a ser operada com clorexidina 2% e álcool 70%. 

O cirurgião realizava a antissepsia das mãos junto com a estagiária que fosse 

auxiliar no procedimento. Ao término do procedimento, o animal era levado ao 

internamento e as estagiárias levavam os instrumentais para a lavagem, embalagem, 

esterilização e alocação nos respectivos armários. 

Ao logo das 400 horas de estágio realizadas, foram acompanhados 156 

animais das espécies canina e felina, que estão descritos no gráfico 1. As raças mais 

comuns de cães foram sem raça definida (SRD), buldogue francês e shih-tzu, 

enquanto os gatos, em sua maioria, eram SRD. A idade dos pacientes variou de 2 

meses de idade até 15 anos, sendo a média de 7,6 anos. A rotina foi dividida em 

acompanhamento de consultas (clínica geral, ortopedia e endocrinologia), cirurgias de 

tecidos moles e ortopedia, procedimentos odontológicos e exames de imagem, 

totalizando 193 procedimentos, que estão descritos no gráfico 2. 
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Gráfico 1 - Total de pacientes acompanhados durante o estágio supervisionado no Hospital 

Veterinário Alles Blau, conforme a espécie e o sexo (02 de agosto a 30 de outubro de 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Total de procedimentos acompanhados durante o estágio supervisionado no Hospital 

Veterinário Alles Blau, conforme a área acompanhada (02 de agosto a 30 de outubro de 2021). 

 

Os procedimentos cirúrgicos de tecidos moles estão descritos na tabela 1, 

sendo o mais comum a ovariohisterectomia (26,8%), seguido de orquiectomia 

(16,7%). Os procedimentos ortopédicos estão descritos na tabela 2, sendo a técnica 

de TPLO o procedimento mais realizado (17,8%), seguido de denervação acetabular 

e osteossíntese de rádio (8,2% cada). Os procedimentos que apresentam diagnóstico 

a esclarecer significam que não foi possível o acesso ao diagnóstico definitivo. 
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Tabela 1 - Total de procedimentos cirúrgicos de tecidos moles acompanhados em cães e gatos, 

durante o estágio supervisionado no Hospital Veterinário Alles Blau (02 de agosto a 30 de outubro de 

2021). 

 

 

Procedimento Diagnóstico Cão Gato Total 

Biópsia de coxim palmar A esclarecer  1 0 1 

Biópsia intestinal A esclarecer  2 0 2 

Biópsia nasal A esclarecer  1 0 1 

Cirurgia reconstrutiva 
Desenluvamento da pele  da região 

mandibular por trauma  
0 1 1 

Cistotomia Urólito vesical 1 0 1 

Crioterapia Nódulo a esclarecer 1 0 1 

Debridamento de ferida Limpeza de ferida cutânea 1 0 1 

Eletroquimioterapia 
Mastocitoma 1 0 1 

Hemangiossarcoma 1 0 1 

Enterotomia Corpo estranho 1 0 1 

Estafilectomia  Prolongamento de palato mole  1 0 1 

Gastrotomia Corpo estranho 1 0 1 

Herniorrafia Hérnia umbilical 1 0 1 

Lobectomia hepática Neoplasia hepática 1 0 1 

Mastectomia 
Neoplasia de tecido mamário a 

esclarecer 
3 0 3 

Nodulectomia 

Mastocitoma  2 0 2 

A esclarecer  5 0 5 

Hemangiossarcoma  1 0 1 

Sarcoma 1 0 1 

Orquiectomia Controle reprodutivo 7 2 9 

Ovariohisterectomia 
Controle reprodutivo 6 7 13 

Piometra 2 0 2 

Penectomia 
Estenose uretral 0 1 1 

Urólitos uretrais 1 0 1 

Rinoplastia Estenose de narinas 1 0 1 

Uretrotomia Urólito uretral 1 0 1 

Uretrostomia Estenose uretral por trauma 0 1 1 

  44 12 56 
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Tabela 2 - Total de procedimentos cirúrgicos de ortopedia/neurologia acompanhados durante o 

estágio supervisionado no Hospital Veterinário Alles Blau (02 de agosto a 30 de outubro de 2021). 

* TPLO: Tibial plateau leveling osteotomy. 
** RLCCr: Ruptura do ligamento cruzado cranial.  

*** DDIV: Doença do disco intervertebral. 

 

Os procedimentos odontológicos estão descritos na tabela 3, sendo o 

procedimento mais comum o tratamento periodontal (80%), seguido da exodontia de 

caninos decíduos persistentes (13,3%). Os exames de imagem acompanhados estão 

descritos na tabela 4, sendo as radiografias gerais o exame mais realizado (71,4%), 

seguido de ultrassonografias (25,7%). 

 

Procedimento Diagnóstico Cão Gato Total 

Amputação de dígito Onicocriptose  2 0 2 

Amputação de membro Infecção e necrose do membro 2 1 3 

Artrodese de cotovelo Luxação úmero-radioulnar 1 0 1 

Artrodese de ombro Luxação escapuloumeral  1 0 1 

Colocefalectomia Luxação de cabeça femoral 4 1 5 

Denervação acetabular Displasia coxofemoral 6 0 6 

Estabilização de coluna Fratura de vértebra  1 0 1 

Estabilização de maléolo Fratura de maléolo  1 0 1 

Hemilaminectomia dorsal DDIV lombossacra 1 0 1 

Hemilaminectomia lateral DDIV*** torácica  4 0 4 

Osteossíntese de fêmur  Fratura de fêmur  2 1 3 

Osteossíntese de metatarsos Fratura de metatarsos 1 0 1 

Osteossíntese de pelve 
Fratura de pelve 2 2 4 

Disjunção sacroilíaca 1 1 2 

Osteossíntese de rádio 
Fratura de rádio  6 0 6 

Desvio angular 1 0 1 

Osteossíntese de tíbia Fratura de tíbia 3 2 5 

Osteossíntese de úmero Fratura de úmero 1 0 1 

Pediculectomia  DDIV lombossacra 1 0 1 

PGR (Prótese troclear) Luxação de patela + artrose 2 1 3 

Redução de luxação patelar Luxação patelar 3 0 3 

Redução luxação de cotovelo Luxação úmero-radioulnar 1 0 1 

Slot ventral  DDIV cervical 4 0 4 

TPLO* RLCCr** 13 0 13 

  64 9 73 
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Tabela 3 - Total de procedimentos odontológicos acompanhados durante o estágio supervisionado no 

Hospital Veterinário Alles Blau (02 de agosto a 30 de outubro de 2021). 

 

Tabela 4 - Total de exames de imagem acompanhados durante o estágio supervisionado no Hospital 

Veterinário Alles Blau (02 de agosto a 30 de outubro de 2021). 

*RLCCr: Ruptura do ligamento cruzado cranial.  

 

Procedimento Diagnóstico Cão Gato Total 

Exodontia 
Persistência de caninos decíduos 2 0 2 

Exposição da polpa 1 0 1 

Tratamento periodontal Doença periodontal 7 5 12 

  10 5 15 

Exame Diagnóstico Cão Gato Total 

Ecocardiograma Sem alterações 1 0 1 

Radiografia de abdômen  Cálculos vesicais e uretrais 1 0 1 

Radiografia de crânio Neoplasia mandibular 1 0 1 

Radiografia de membro pélvico 

Sem alterações  1 0 1 

A esclarecer 2 2 4 

Lesão de menisco 1 0 1 

Pós-operatório  3 1 4 

Displasia coxofemoral 2 0 2 

RLCCr* 1 0 1 

Fratura de fêmur 1 0 1 

Fratura de tíbia 0 1 1 

Luxação patelar 0 1 1 

Radiografia de membro torácico  

Sem alterações 1 0 1 

A esclarecer 3 0 3 

Pós-operatório 1 0 1 

Radiografia de pelve Fratura de pelve 0 1 1 

Radiografia de tórax Pesquisa de metástase 1 0 1 

Traqueoscopia Corpo estranho em traqueia  1 0 1 

Ultrassonografia abdominal 

Pesquisa de metástase 1 0 1 

Pesquisa de doença inflamatória 

intestinal 
1 0 1 

A esclarecer 2 0 2 

Nódulo esplênico 1 0 1 

Sem alterações 3 0 3 

Corpo estranho gastrointestinal 1 0 1 

  30 6 36 
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As consultas que foram acompanhadas durante o período de estágio estão 

descritas na tabela 5, sendo a especialidade ortopedia (58,3%) a mais prevalente. 

 

 
Tabela 5 - Total de consultas médicas acompanhadas durante o estágio supervisionado no Hospital 

Veterinário Alles Blau no período (02 de agosto a 30 de outubro de 2021). 

*DDIV: Doença do disco intervertebral. 

 

 

4 DESCRIÇÃO DE CASO CLÍNICO 

 

Em outubro de 2021 foi atendido no Hospital Veterinário Alles Blau um cão, 

fêmea castrada, da raça Labrador, com 5 anos e 8 meses, pesando 28Kg, com 

histórico de impotência funcional do membro pélvico esquerdo (MPE). O animal já 

havia sido diagnosticado com luxação de patela medial do MPE e passado por dois 

procedimentos cirúrgicos anteriores com colega veterinário para correção da 

enfermidade, porém sem sucesso. Durante a consulta, o animal apresentou 

parâmetros fisiológicos normais para a espécie, tendo como alteração crepitação à 

palpação do joelho, além de edema na região, luxação patelar grau 4, evidente perda 

de massa muscular de quadríceps e sem indícios de ruptura do ligamento cruzado 

cranial.  

Foi solicitada radiografia da articulação fêmuro-tíbio patelar esquerda, a qual 

constatou luxação patelar medial, efusão articular e edema em tecidos moles 

periarticulares. Diante do resultado da radiografia, estudou-se a possibilidade da 

implantação de prótese de tróclea, sendo então solicitado ao tutor a realização de 

tomografia computadorizada (TC) para melhor visualização da articulação e 

Especialidade Diagnóstico Cão Gato Total 

Clínica geral 
Hipersensibilidade à fumaça 1 0 1 

Nódulo cutâneo a esclarecer  1 0 1 

Endocrinologia 
Hiperadrenocorticismo 1 0 1 

Hipotireoidismo 1 0 1 

Odontologia Doença periodontal 1 0 1 

Ortopedia / neurologia 

Displasia coxofemoral  3 0 3 

Claudicação a esclarecer 1 0 1 

DDIV* 1 0 1 

Retornos 2 0 2 

  12 0 12 
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planejamento cirúrgico. Até o retorno do paciente e realização da cirurgia, foi prescrito 

terapia de suporte com grapiprant 2mg/kg a cada 24 horas durante 10 dias, cloridrato 

de tramadol 3,5mg/kg a cada 12 horas durante 5 dias, dipirona 25mg/kg a cada 12 

horas durante 5 dias e omeprazol 0,7mg/kg a cada 12 horas durante 5 dias, este 

administrado 30 minutos antes da alimentação.  

 A tomografia computadorizada evidenciou sinais de artrose em joelho 

esquerdo, superfície troclear rasa e degenerada (Figura 10). Foi possível observar 

também sinais de displasia coxofemoral na articulação do membro contralateral. 

Figura 10 - Imagem de tomografia computadorizada da articulação femuro-tibiopatelar direita normal 

(A) e esquerda evidenciando artrose em superfície troclear (B) do paciente cão, labrador, 5 anos e 8 

meses, pesando 28kg. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Foram realizados exames laboratoriais pré-anestésicos como hemograma, 

proteínas totais e frações, bioquímica sérica das enzimas ALT, FA, além de ureia e 

creatinina, estando todos os parâmetros dentro dos limites de referência para a 

espécie. O procedimento cirúrgico foi realizado duas semanas após o primo 

atendimento. 

No período pré-operatório, o animal apresentava parâmetros fisiológicos dentro 

da normalidade. Foi realizada MPA com petidina 3mg/kg e acepromazina 0,03mg/kg, 

que conferiu tranquilização e discreta sedação e analgesia ao animal. Foi realizada 

tricotomia da região de membro torácico direito (MTD) para acesso venoso e da região 

de MPE. Depois da tricotomia e acesso na veia cefálica, o animal foi submetido à 

indução anestésica com 1mg/kg de cetamina e 3mg/kg de propofol e então o paciente 

foi intubado com sonda orotraqueal. Foi submetido então à oxigenioterapia e ao 

isoflurano por meio de sistema fechado, iniciando assim a manutenção anestésica.  
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O paciente foi submetido ao bloqueio locorregional dos nervos isquiático e 

femoral com bupivacaína 0,3mgkg com o auxílio do neurolocalizador, para 

complementar a analgesia trans e pós-operatória (Figura 11 A e B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Bloqueio do nervo isquiático (A) e bloqueio do nervo femoral (B) com bupivacaína guiado 

por neurolocalizador, realizados no centro cirúrgico do Hospital Veterinário Alles Blau do paciente 

cão, labrador, 5 anos e 8 meses, pesando 28kg. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

O animal foi mantido em infusão contínua de 10mcg/kg/h de remifentanil, 

1mg/kg/h de cetamina e 1mcg/kg/h de dexmedetomidina, em uma taxa variável de 1 

a 2mL/kg/h, conferindo assim uma neuroleptoanalgesia.  

O animal foi posicionado em decúbito dorsal e foi realizada antissepsia pré-

operatória com clorexidina 2% e álcool 70% no MPE. Foi realizada uma incisão 

parapatelar medial no joelho esquerdo que evidenciou grande fibrose periarticular e 

suturas nas musculaturas adjacentes e capsula articular, as quais foram removidas. A 

musculatura foi divulsionada e a incisão medial para liberação do retináculo foi 

realizada, a fim de liberar a tensão e possibilitar o acesso da articulação. Com uma 

serra oscilatória, realizou-se uma osteotomia lateromedial da tróclea, paralela ao 

plano frontal do fémur, sendo removido o fragmento osteotomizado (Figura 12).  
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Figura 12 – Osteotomia lateromedial da tróclea, paralela ao plano frontal do fêmur do paciente cão, 

labrador, 5 anos e 8 meses, pesando 28kg.  

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

Foi posicionado um modelo do implante no local para confirmar o tamanho da 

prótese definitiva a ser utilizada, além de posicionar a patela sobre esse modelo para 

conferir a viabilidade do movimento de flexão e extensão do membro. Após a 

conferência, o modelo foi retirado e a base da prótese foi fixada a com fios de 

Kirschner 1.0mm, sendo um na região proximal e um distal na base (Figura 13A). 

Após, foram parafusados 4 parafusos corticais na base (Figura 13B) e retirados os 2 

fios anteriormente colocados.  

Foi realizado o encaixe por pressão da prótese troclear tamanho nº7 em sua 

base, através de algumas batidas com martelo (Figura 14A). A patela foi colocada 

sobre a prótese e o membro foi estendido e flexionado para avaliar a mobilidade, 

sendo considerada satisfatória. Foi associada a técnica de imbricamento na lateral da 

cápsula articular para conferir melhor estabilidade (Figura 14B), seguido da sutura da 

musculatura e subcutâneo com fio monofilamentar absorvível de polidioxanona 2.0 e 

sutura da pele com fio de náilon 2.0.  
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Figura 13 – Estabilização da base da prótese com fios de Kirschner 1.0mm, sendo um na região 

proximal e um distal na base (A) e colocação dos parafusos corticais para fixar a base da prótese (B) 

do paciente cão, labrador, 5 anos e 8 meses, pesando 28kg. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Encaixe da prótese troclear na base por pressão (A) e técnica de imbricamento capsular 

lateral (B) do paciente cão, labrador, 5 anos e 8 meses, pesando 28kg. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

Não foi necessária a realização de técnicas corretivas complementares, como 

osteotomias de fêmur e tíbia nem a transposição de tuberosidade tibial (TTT), pois o 

animal não apresentava deformidades ósseas nem desvios angulares significantes no 

membro acometido. Após a correção da luxação patelar do MPE com a prótese de 

sulco patelar, o animal foi reposicionado em decúbito lateral esquerdo e submetido a 

denervação acetabular, devido à presença de displasia coxofemoral em membro 

pélvico direito (MPD).  
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Foi realizada uma radiografia pós-operatória do MPE, a qual evidenciou a 

prótese em local adequado (Figura 15A e B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Radiografia pós-operatória do membro pélvico esquerdo com a prótese troclear do 

paciente cão, labrador, 5 anos e 8 meses, pesando 28kg. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

No pós-operatório, não foi necessário o resgate analgésico, uma vez que o 

animal apresentou-se confortável, responsivo ao ambiente e a estímulos, sem indícios 

de dor ou desconforto à palpação do membro operado. Recebeu alta no mesmo dia, 

sendo prescrito omeprazol 0,7mg/kg a cada 12 horas durante 5 dias (30 minutos antes 

da refeição) para a proteção da mucosa gástrica, grapiprant 2mg/kg a cada 24 horas 

durante 10 dias, cloridrato de tramadol 3,5mg/kg a cada 12 horas durante 5 dias e 

dipirona 25mg/kg a cada 12 horas durante 5 dias para terapia analgésica e anti-

inflamatória e metronidazol + espiramicina 30mg/kg a cada 24 horas por 10 dias para 

antibioticoterapia de amplo espectro.  

O animal foi encaminhado para acompanhamento numa unidade de 

fisioterapia veterinária visando o retorno gradual da função articular além de 

fortalecimento da musculatura. Com 3 dias de pós-operatório o animal já apoiava o 

membro no chão durante caminhada, porém ainda com certa insegurança. Já com 30 

dias de pós-operatório o animal apresenta-se ativo, sem sinais de dor, porém ainda 

com discreta claudicação de apoio ao caminhar. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA E DISCUSSÃO 

 

A luxação patelar (LP) tem por definição o deslocamento lateral ou medial da 

patela do sulco troclear (SCHULZ, 2013; VIDONI, SOMMERFELD-STUR E 

EISENMENGER, 2006). É uma das afecções ortopédicas mais comuns da clínica de 

cães, acometendo principalmente raças pequenas como Yorkshire, Poodle, Cavalier 

King Charles Spaniel, Chihuahuas, Lulus da Pomerânia, Griffons e Pinschers 

(DENNY; BUTTERWORTH, 2006; PAEK et al., 2013). As raças grandes também 

podem ser acometidas (BOUND et al., 2009), sendo que a ocorrência da afecção em 

bull terrieres e labradores tem aumentado sua prevalência, como no caso do paciente 

do presente relato (ALAM et al., 2007; GIBBONS et al. 2006; BOUND et al., 2009; 

PAEK et al., 2013; DECAMP et al., 2016). Pode ser adquirida (traumática) ou 

congênita, permanente ou intermitente, uni ou bilateral (VIDONI, SOMMERFELD-

STUR E EISENMENGER, 2006), sendo que a luxação medial congênita bilateral é a 

forma mais comum (ROUSH, 1993; FERNANDES, 2015).  

A forma congênita envolve predisposição racial, mas o animal não 

necessariamente nasce com a alteração e sim desenvolve ao longo da vida 

decorrente de anomalias congênitas ósseas, conformacionais e biomecânicas 

(KOWALESKI ET AL. 2012; PÊREZ & LAFUENTE 2014; PETAZZONI 2014). 

Esta enfermidade tem sua etiopatogenia ainda incerta (OLIVEIRA, 2019; 

FERNANDES, 2015). Em 1968, Putnam, autor pioneiro no assunto, afirmou em sua 

tese que a coxa vara (diminuição do ângulo de inclinação do colo femoral) é uma 

possível causa do desenvolvimento da luxação patelar (OLIVEIRA, 2019). Por conta 

da alteração da biomecânica do membro, essas alterações levam ao surgimento de 

diversas outras como a rotação lateral e curvatura do fêmur distal 

(concomitantemente, ocorre o deslocamento medial do grupo muscular quadríceps), 

sulco troclear raso com a região medial atrófica, displasia da epífise distal do fêmur, 

rotação lateral e frouxidão  ligamentar,  curvatura  medial e rotação da tíbia proximal, 

desvio medial da crista tibial e crescimento  reduzido  do  membro, como observado 

na figura 16 (E. DECAMP et al. 2016; OLIVEIRA, 2019; SCHULZ, 2013). Diante disso, 

a ruptura dos  ligamentos  cruzados e a displasia coxofemoral podem estar 

concomitantes como consequência da luxação de patela (ALAM et al., 2007). A 

paciente descrita no trabalho apresentava o sulco troclear raso com artrite e borda 

medial do sulco atrófica. Além disso, possuía displasia coxofemoral no membro 
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contralateral, podendo ter contribuído como causa ou consequência da luxação 

patelar do membro submetido à prótese troclear, devido à compensação de peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Desenho esquemático das deformidades angulares encontradas em luxação medial de 

patela. 1 – Coxa vara; 2 – Varus femoral distal; 3 – Superfície troclear pouco profunda, com a borda 

medial pouco desenvolvida ou ausente; 4 – Côndilo femoral medial hipoplásico; 5 – Torsão medial da 

tuberosidade tibial associada a rotação interna da tíbia; 6 – Varus tibial proximal; 7 – Rotação interna 

do pé; C – Vista dorsal da posição da tíbia em relação ao fêmur e forma da tróclea nos graus de I a IV 

de luxação medial de patela. 

Fonte: Imagem adaptada de E. DeCamp et al., 2016 

 

Em 1968, Putnam também classificou a luxação de patela em diferentes graus 

de acordo com as características clínicas, sendo que nos anos seguintes, outros 

autores corroboraram e adicionaram considerações aos graus da afecção (Tabela 6). 

Os sinais clínicos da luxação de patela, bem como seu tratamento, dependem 

do grau em que a enfermidade se apresenta. Animais com LP grau 1 podem 

apresentar discreta claudicação intermitente, sendo tratados pelo controle do peso, 

exercícios leves, condroprotetores e eventualmente anti-inflamatórios não esteroidais 

(AINE’s) e analgésicos (KOWALESKI; BOUDRIEAU; POZZI, 2012; ALAM et al. 2007). 

Nos graus II, III e IV, o animal pode apresentar claudicação discreta até impotência 

funcional, desconforto e dor, sendo o tratamento através de procedimento cirúrgico, 

que tem por objetivo manter a patela no sulco troclear, equilibrar as forças existentes 

na articulação e corrigir eventuais deformidades ósseas pré-existentes (DeCAMP et 
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al., 2015; PÉREZ e LAFUENTE, 2014; ROUSH, 1993, CASHMORE et al. 2014). A 

paciente do presente caso apresentava impotência funcional do membro e 

manifestação dolorosa à palpação da articulação. 

 

Tabela 6 - Graus para classificação de luxação patelar em cães e gatos e as alterações encontradas 
em cada grau. 

Grau de 

luxação 

Descrição das alterações encontradas em cada grau 

Grau 1 A patela pode ser luxada manualmente, mas retorna naturalmente para o sulco 

troclear quando o examinador solta a articulação. A flexão e extensão da articulação 

são adequadas. 

Grau 2 A patela luxa normalmente e quando manipulada e mantém-se luxada em um 

determinado ângulo da articulação femorotibiopatelar. A luxação é reduzida 

espontaneamente na flexão/extensão ou através do examinador. Deformidades 

angulares ou de torção do fêmur podem estar presentes. 

Grau 3 A patela permanece luxada constantemente. O retorno espontâneo é difícil, mas 

pode ocorrer na extensão do membro. A patela pode ser reposicionada 

manualmente. Podem estar presentes: deslocamento medial do grupo quadríceps, 

deformidades ósseas de fêmur e tíbia, resultando numa alteração angular do 

membro. 

Grau 4 A patela está luxada permanentemente e não pode ser reduzida manualmente. Além 

das alterações do grau 3, o sulco troclear é extremamente raso ou ausente e pode 

haver uma rotação medial de 80 a 90 graus do platô tibial proximal. 

Fonte: Adaptado de Putnam (1968) e Schulz (2013). 

 

Para conseguir sucesso na terapia, deve-se associar no mínimo uma técnica 

de reconstrução óssea e uma de estabilização articular. As técnicas de reconstrução 

óssea compreendem: trocleoplastia para aprofundamento do sulco troclear 

(sulcoplastia troclear; condroplastia troclear; recessão troclear em cunha ou em bloco) 

e transposição da tuberosidade tibial (FERNANDES, 2015). As técnicas de 

estabilização articular, para aliviar a tensão gerada pela hiperplasia fibrosa do 

retináculo e tração muscular são: incisão parapatelar de liberação do retináculo; 

incisão de liberação dos músculos grácil, sartório e semi-tendinoso; incisão de 

liberação da inserção patelar do músculo quadríceps e/ou sua elevação do corpo do 

fêmur; transposição da inserção proximal do músculo reto femoral (FERNANDES, 

2015; L'EPLATTENIER & MONTAVON, 2002). Já as técnicas que objetivam aumentar 

a tração do lado contralateral ao da LP são: imbricação do retináculo e a sutura lateral 

extra-capsular anti-rotacional patelotibial (FERNANDES, 2015; PIERMATTEI et al, 
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2006). No presente caso descrito, foi necessária a associação de três técnicas para a 

estabilização da articulação: substituição do sulco patelar através de prótese, incisão 

medial para liberação do retináculo e imbricação na lateral da cápsula articular. 

A luxação patelar associada às deformações angulares e rotacionais do fêmur 

e tíbia, concomitantes ao aumento do stress articular predispõem a osteoartrite. Se 

trata de uma condição de progressão lenta caracterizada pelo desequilíbrio da síntese 

e degradação de cartilagem, gerando erosão e remodelamento do osso subcondral 

(ALAM et al, 2011). Essa condição leva à dor aguda que evolui para dor crônica e 

artrose, impactando diretamente na qualidade de vida do animal, pois gera alterações 

posturais, menor mobilidade do membro e intolerância ao exercício (FERNANDES, 

2015). Quanto há intensa osteoartrite/artrose, as técnicas de trocleoplastia são 

contraindicadas pois não há uma superfície articular satisfatória para acomodar a 

patela (FERNANDES, 2015), portanto as técnicas que restam são a substituição 

parcial do joelho (PGR), substituição total do joelho (TKR) ou artrodese do membro. 

A paciente do presente caso clínico descrito apresentava a condição de 

osteoartrite/artrose da superfície troclear do membro pélvico esquerdo, o que 

inviabilizava a realização de procedimentos corretivos convencionais como técnicas 

de trocleoplastias, por isso optou-se pela implantação da prótese de substituição do 

sulco patelar. Além disso, o animal já havia passado por procedimentos corretivos 

anteriores que resultaram no insucesso da terapia, fato que pode ter ocorrido devido 

à implementação de técnicas inadequadas à situação em que a articulação do 

paciente se encontrava. 

A substituição do sulco patelar ou técnica de Patellar Groove Replacement 

(PGR) por meio de uma prótese artificial é um método de tratamento cirúrgico para 

pacientes com luxação patelar que apresenta bom prognóstico, segundo os estudos 

mais recentes (KIM et al, 2016; DOKIC, LORISSON e VEZZONI, 2015). A técnica 

representa uma nova forma de tratamento de luxação patelar, sendo indicada em 

casos de osteoartrite/artrose da superfície troclear. O método envolve a base de titânio 

porosa, cuja permite a proliferação e acondicionamento ósseo, e a prótese troclear, 

que fornece uma superfície lisa e suave com baixo coeficiente de atrito para o 

deslizamento da patela, conferindo menor dano aos tecidos adjacentes e risco de 

inflamação (DOKIC, LORISSON e VEZZONI, 2015; NÍZDO,  POMAHAČ e  

MIIMANBAYEVA, 2021). O planejamento cirúrgico e medições são realizados a partir 

de radiografias simples do membro acometido e um gabarito transparente sobre a 
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radiografia, ou através de tomografia, uma vez que esta técnica permite maior 

detalhamento situacional da articulação (DOKIC, LORISSON e VEZZONI, 2015), 

método diagnóstico pelo qual a paciente do caso foi submetida. 

O objetivo da implantação dessa modalidade cirúrgica é proporcionar melhor 

acondicionamento patelar e alinhamento do mecanismo extensor do quadríceps, em 

casos de intensa osteoartrite/artrose do sulco troclear, aliado à outras técnicas quando 

necessário para estabilização da articulação (DOKIC, LORISSON e VEZZONI, 2015). 

As técnicas que podem ser realizadas concomitantemente são as osteotomias 

corretivas de fêmur e/ou tíbia e procedimentos para tratar deficiências ou rupturas de 

ligamento cruzado (DOKIC, LORISSON e VEZZONI, 2015).  

Uma técnica semelhante à PGR é a Total Knee Replacement (TKR), que 

consiste na substituição total do joelho através de uma prótese cimentada ou não 

cimentada posicionada na epífise distal do fêmur e na epífise proximal da tíbia 

(ALLEN, 2009). Adaptada da medicina humana, a TKR é estudada e aplicada na 

medicina veterinária de pequenos animais desde a década de 80, sendo indicada em 

casos graves de osteoartrite e lise óssea da região distal de fêmur e proximal de tíbia, 

como em decorrência de RLCCr crônica (ALLEN, 2018). De acordo com a literatura, 

essa modalidade terapêutica cirúrgica exige grande habilidade do cirurgião por ser 

mais invasiva e complexa, além de possuir prognóstico reservado e custo elevado, 

portanto sendo empregada quando não há outra opção corretiva (ALLEN, 2018; LISKA 

e DOYLE, 2009). 

A substituição parcial do sulco troclear se mostra uma técnica inovadora e 

eficiente para o tratamento de luxação de patela, quando acompanhada da 

osteoartrite/artrose da superfície articular. Além disso, a sua realização é mais simples 

e menos invasiva em comparação à técnica de substituição total do joelho (DOKIC, 

LORISSON e VEZZONI, 2015; LISKA e DOYLE, 2009).  

As complicações da técnica de PGR estão associadas ao deslocamento do 

implante, reluxação patelar, artrite séptica e progressão da osteoartrite, porém a 

incidência dessas condições pode ser reduzida ou evitada com um melhor preparo 

técnico do cirurgião, associação de técnicas necessárias de osteotomias corretivas 

para cada caso e antibioticoterapia adequada (DOKIC, LORISSON e VEZZONI, 2015; 

NÍZDO,  POMAHAČ e  MIIMANBAYEVA, 2021).  

Em geral, o prognóstico que envolve a técnica é bom, uma vez que os estudos 

mais recentes apontam baixo índice de complicações pós-operatórias, com um 
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retorno da função articular satisfatório e boa qualidade de vida ao animal (DOKIC, 

LORISSON e VEZZONI, 2015; NÍZDO,  POMAHAČ e  MIIMANBAYEVA, 2021). Com 

relação à progressão da osteoartrite, pode-se associar a terapia de suporte com o 

objetivo de minimizar essa condição, através de condroprotetores como a 

glucosamina e condroitina. Essas substâncias reduzem a degradação de 

proteoglicanos e colágeno e ainda estimulam a produção destes componentes 

(FERRARI, et al 2018), porém a paciente do presente caso clínico não recebeu 

prescrição de condroprotetores.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É indiscutível a relevância de luxação patelar em cães na clínica de pequenos 

animais. Várias técnicas corretivas foram desenvolvidas desde a década de 1960, 

porém notou-se que nem sempre as formas de tratamento cirúrgico eram eficientes 

em todos os casos, como na condição de osteoartrite/artrose da superfície articular 

da patela. A PGR se apresenta como uma técnica inovadora com resultados 

satisfatórios capaz de promover uma solução para pacientes com a superfície troclear 

comprometida, garantindo retorno da função fisiológica da articulação. 

Concomitantemente, a literatura mostra que a terapia de suporte com 

condroprotetores é de suma importância a fim de reduzir o impacto da osteoartrite na 

qualidade de vida do animal. 

Ao concluir o estágio curricular supervisionado no Hospital Veterinário Alles 

Blau foi possível conhecer sua estrutura e vivenciar sua rotina. Isso possibilitou a 

imersão em diversas áreas da medicina veterinária, em especial a ortopedia, além do 

aprendizado nas relações interpessoais.  Esses fatores corroboram para a importância 

do estágio curricular supervisionado na formação de um Médico Veterinário. 
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