
 

 

27

 

FIGURA 06 Posicionamento radiográfico adequado 
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2.6.2 Sinais Radiográficos 

Os sinais radiográficos comuns da DCF a todas as espécies são o raseamento 

acetabular, incongruência entre a cabeça femoral e o acetábulo com graus variáveis de 

luxação, deformação da cabeça e colo femoral e sinais de artrose nos casos crônicos 

da doença (63). 

Destacam-se como alterações iniciais o aumento do líquido sinovial, da 

espessura do ligamento redondo e subluxação, sendo que somente esta poderá ser 

vista ao exame radiográfico. Posteriormente, observam-se osteofitose pericondral junto 

à inserção da cápsula articular, remodelação e esclerose óssea da cabeça e do colo do 

femoral e do acetábulo. A cabeça do fêmur perde sua forma esferoidal ficando 

achatada em sua superfície articular, o colo torna-se espesso, com superfície e 

densidade irregulares devido à formação de osteófitos. Ocorre também o raseamento 

do acetábulo, que pode não estar presente em todos os casos (58). 

Em um estudo retrospectivo, reavaliando 605 radiografias observou-se que 54% 

dos animais considerados displásicos apresentavam formações ósseas anormais na 

região mediocaudal do colo do fêmur e que 15% dos animais considerados normais 

também às apresentavam. Esses percentuais foram considerados significativos o 

suficiente para se usar esta alteração como auxílio no diagnóstico de DCF (64). 

Devido à perda do contorno normal da superfície articular, ocorrem modificações 

na biomecânica, levando a alterações da densidade óssea na porção mediocaudal do 

colo do fêmur. Quando essa nova formação óssea se desenvolve, adquire densidade 

que permite sua identificação na radiografia, sendo este sinal conhecido como linha de 

Morgan (65).  

Os achados radiográficos da DCF felina são semelhantes aos encontrados nos 

cães (66) e radiograficamente observa-se subluxação e luxação em grau variável, 
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alterações morfológicas na cabeça e colo femorais e raseamento acetabular com 

presença de osteofitos em seus bordos, sendo estes sinais acentuados em animais 

idosos com a manifestação crônica da doença (67).  

 

2.6.3 Classificação radiográfica da articulação coxofemoral 

 A DCF pode receber três classificações radiográficas 68, sendo: (1) classificação 

de acordo com a OFA em graus de excelente, bom, razoável (fair), limite (borderline) e 

DCF leve, moderada e grave; (2) classificação de Schnelle em graus de 1 a 4; (3) 

classificação de acordo com a Federação Cinológica Internacional (FCI), adotada pelo 

Colégio Brasileiro de Radiologia Veterinária (CBRV) e pela Associação Brasileira de 

Radiologia Veterinária (ABRV): em categorias de A a E ou HD – , HD+/�, HD+, HD++ e 

HD+++. 

 A classificação adotada pela FCI e pelo CBRV / ABRV utiliza o AN, que é o 

cálculo da angulação do centro da cabeça femoral com o bordo dorsal da fossa 

acetabular, como referencial pala determinar o grau de lesão conforme o descrito 

abaixo:  

Grau A (HD–): Nenhum indicativo para DCF: a cabeça do fêmur e o acetábulo 

apresentam-se congruentes e o AN é igual ou maior que 105º. O bordo acetabular 

craniolateral é nítido e de contornos arredondado acompanhando o contorno da cabeça 

do fêmur. O espaço articular apresenta-se fechado e regular. 
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FIGURA 07 Articulação coxofemoral normal pelos padrões do CBRV 
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 Grau B (HD+/�): Suspeito de DCF ou quase normal: a cabeça do fêmur e o 

acetábulo são discretamente incongruentes, porém o AN é igual a 105º. Em uma 

segunda situação, a AN é menor que 105º, entretanto, existe uma boa congruência 

entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. 

 

FIGURA 08 Articulação coxofemoral quase normal pelos padrões do CBRV 
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Grau C (HD+): DCF discreta ou leve, onde a cabeça do fêmur e o acetábulo são 

incongruentes, o AN é maior que 100º e menor que 105º e as estruturas articulares 

apresentam sinais osteoartríticos. 

 

FIGURA 09 Displasia leve pelos padrões do CBRV/ABRV 
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Grau D (HD++): DCF moderada, a incongruência entre o acetábulo e a cabeça 

do fêmur é nítida promovendo subluxação, o AN é maior que 90º e menor que 100º e 

os sinais osteoartríticos são mais pronunciados. 

 

FIGURA 10 Displasia moderada pelos padrões do CBRV 
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 Grau E (HD+++): DCF grave, a alterações osteoartríticas são bem evidentes, o 

AN é menor que 90º causando subluxação ou luxação com acentuada incongruência 

articular.  

 

 
FIGURA 11 Displasia grave pelos padrões do CBRV 
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Na interpretação da imagem radiográfica adotada atualmente pela OFA, utiliza-

se como padrão a mensuração do AN junto com uma avaliação morfológica da forma e 

profundidade do acetábulo e seus bordos; do espaço existente entre a cabeça femoral 

e o acetábulo; da forma e contorno da fóvea, cabeça e colo femorais; a congruência 

entre as estruturas articulares e a observação da presença de qualquer processo 

degenerativo (69)
. 

Apesar da subjetividade das mensurações, existe uma boa correlação entre a 

classificação e a mensuração realizada para determinar o fenótipo da articulação 

coxofemoral. 

 Essas medidas são baseadas na porcentagem de cobertura da cabeça do fêmur 

pelo acetábulo (PC) e pelo AN que também estima o grau de coaptação da articulação. 

Quanto maior o nível numérico (N), melhor a coaptação entre a cabeça do fêmur e o 

acetábulo (69). 

 Os valores numéricos determinados na metodologia da OFA são médias 

derivadas da avaliação do AN, da PC e da avaliação morfológica das estruturas 

articulares e auxiliam na classificação fenotípica das articulações (70). 

 Para determinar o grau de gravidade da doença, a OFA criou o Hip Dysplasia 

Registry (HDR) ou OFA Like Score (OLS) onde são reconhecidos oito graus de 

variação na harmonia e congruência entre a cabeça femoral e o acetábulo Os três 

primeiros graus estão situados dentro de uma faixa em que a articulação é considerada 

livre de lesão (7). A classificação do HDR / OLS é descrita a seguir (69): 

Excelente (Excellent) – a conformação coxofemoral é superior em comparação 

com outros animais da mesma idade e raça. Existe uma profunda coaptação entre 

cabeça do fêmur e o acetábulo, com um mínimo de espaço na articulação. A PC é de 

63% ou mais e o AN de 110º ou mais. 
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FIGURA 12 Articulação coxofemoral excelente pelos padrões da OFA 
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Bom (Good) – é a forma mais comum de graduação, é um pouco inferior a 

excelente, porém, apresenta uma articulação bem formada e congruente. A cabeça do 

fêmur se encaixa bem no acetábulo e possui uma PC alta, em torno de 58% e um AN 

de aproximadamente 108º. 

 

 

FIGURA 13 Articulação coxofemoral boa pelos padrões da OFA 
 


