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Razoável (Fair) - existem pequenas irregularidades na articulação coxofemoral, 

o espaço articular é maior, a cabeça do fêmur é ligeiramente afastada do acetábulo 

causando um pequeno grau de incongruência ou subluxação, podendo haver 

raseamento acetabular. A PC está em torno de 49% e AN aproximadamente 104º. 

 

 

FIGURA 14 Articulação coxofemoral razoável pelos padrões da OFA 
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 As categorias seguintes já são consideradas patológicas, ou seja, são positivas 

para DCF: 

Limite (Borderline) - normalmente apresenta uma maior incongruência do que no 

animal considerado razoável (fair), podem estar presentes mudanças ósseas em várias 

áreas da articulação que não podem ser diferenciadas de alterações patológicas ou 

variantes anatômicas normais. Nesta situação, recomendam-se novos estudos 

radiológicos a cada seis meses, e através da comparação entre as radiografias, 

espera-se observar ou não, mudanças progressivas na articulação caso o animal seja 

displásico. 

 

FIGURA 15 Articulação coxofemoral limite (borderline) pelos padrões da OFA 
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Displasia Leve (Mild Hip Dysplasia) – apresenta uma subluxação significante, 

onde a cabeça do fêmur está parcialmente fora da cavidade acetabular causando 

incongruência e aumento do espaço articular. O acetábulo geralmente é raso cobrindo 

apenas uma porção da cabeça femoral. Normalmente não são observadas lesões 

osteoartríticas, tem do uma PC de 40% e um AN de 97º. 

 

 

FIGURA 16 Displasia coxofemoral leve pelos padrões da OFA 
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 Displasia Moderada (Moderate Hip Dysplasia) – este grau apresenta uma 

luxação significante, onde a cabeça do fêmur praticamente não se encaixa com o 

acetábulo que é consideravelmente raso, causando uma incongruência articular 

considerável. Ocorrem alterações secundárias como a artrose que geralmente é 

encontrada na extensão da cabeça e colo do fêmur; formação de osteofitos nas 

margens acetabulares além de diferentes graus de alterações no padrão trabecular 

ósseo como a esclerose óssea. A PC é de 30% e o AN de 92º. 

 

FIGURA 17 Displasia coxofemoral moderada, pelos padrões da OFA 
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Grave (Severe) - possui uma incongruência articular significativa, onde a cabeça 

do fêmur está parcial ou completamente fora do acetábulo que se apresenta bastante 

raseado. Ocorrem alterações secundárias severas, como artroses da cabeça e colo do 

fêmur, alterações nas margens acetabulares, além de outras alterações osteoartríticas 

em grau elevado. A PC é baixa, ao redor de 21% e o AN em torno de 83º. 

 

 

FIGURA 18 Displasia coxofemoral grave, pelos padrões da OFA 
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Na interpretação da imagem radiográfica, a mensuração do AN é um fator 

comum a classificação da OFA e da FCI e com objetivo de realizar o cálculo do AN faz-

se necessário o uso de uma escala com as seguintes características:  

Sobre um material transparente é feita uma série de círculos concêntricos com 

um furo no centro exato de todos eles. Traça-se uma linha horizontal e uma linha 

diagonal com origem no centro dos círculos, de modo que as duas linhas formem um 

ângulo de 105°. Para usar a escala, esta, é colocada sobre as duas cabeças femorais, 

sucessivamente, de modo que um dos círculos coincida com o seu diâmetro 

anatômico. Marca-se então, através do furo central da escala, o centro exato de cada 

cabeça femoral. Retirada à escala, unem-se as duas marcas através de uma linha, e 

uma segunda linha é feita passando tangente ao bordo acetabular craniolateral até os 

centros de cada cabeça femoral. Colocando novamente a escala sobre a radiografia de 

modo que as linhas horizontais da escala e da radiografia coincidam, bem como o 

centro da cabeça femoral analisada coincida com o furo central da escala; pode-se 

avaliar se o paciente é ou não displásico. Caso a linha traçada tangente ao bordo 

acetabular craniolateral estiver superposta à linha diagonal existente na escala e não 

houver alterações osteoartríticas, o paciente não será considerado displásico, mas se 

as angulações não coincidirem e também houver alteração na característica das 

estruturas articulares, o paciente será considerado displásico (71).  

TABELA 01. CLASSIFICAÇÃO DA DISPLASIA COXOFEMORAL SEGUNDO 

NORBERG (1964). 

CBRV FCI Schnelle Angulação em graus Classificação 

A HD - Livre � 105º Articulação Normal 

B HD +/- Grau - I < 105º Articulação Quase Normal 

C HD + Grau – II > 100º Displasia Leve 

D HD ++ Grau – III < 90º Displasia Moderada 

E HD +++ Grau - IV � 90º Displasia Grave 
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3 METODOLOGIA 

 

03.1 Materiais 

Grupo de estudo: 86 Gatos, 44 fêmeas e 42 machos com dois anos de idade. 

Local de realização dos exames: Vetimagem - Centro de Diagnóstico Veterinário 

- Unidade Pompéia, sito à Avenida Pompéia, 500, São Paulo – SP, telefone (11) 3873 

6740. 

Equipamento: Aparelho fixo de raios-x da marca Dong – A modelo DXG-525R 

composto por comando gerador de capacidade de 500 mA / 125 KV, com saída de alta 

tensão, estativa porta-tubo com base giratória, mesa de exames com porta bucky de 

tampo flutuante e ampola produtora de raios-x marca Toshiba série 74L69. 

Filmes radiográficos: Marca Kodak modelo MGX, tamanhos 13 X 18 cm e 18 X 

24 cm. Chassis: Marca Konex, tamanhos 13 X 18 cm e 18 X 24 cm. Ecran: Lanex 

regular screens da marca Kodak, tamanhos 13 X 18 cm e 18 X 24 cm. 

Revelação: Em processadora automática marca Hope. Revelador e Fixador: 

Marca Kodak. 

 

03.2 Método 

Os animais da amostra, pertencentes a proprietários voluntários e escolhidos 

aleatoriamente, foram submetidos a radiografias de ambas as articulações 

coxofemorais em incidência ventrodorsal com os membros estendidos e paralelos entre 

si conforme a metodologia padronizada pela OFA e pelo CBRV. 

Os animais não apresentavam grau de parentesco entre si e tinham dois anos 

idade. A idade de dois anos foi estabelecida por ser o padrão da OFA e do CBRV. 
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Os animais foram submetidos a jejum sólido prévio de 12 horas e hídrico de 4 

horas e para facilitar a contenção, foi realizada antes do início dos procedimentos 

radiográficos, anestesia dissociativa intramuscular com cloridrato de tiletamina e 

cloridrato de zolazepan (Zoletil ®) na dose de 10 mg / Kg de peso corpóreo conforme o 

descrito em literatura (48). 

Após a realização dos exames, foi feito um estudo radiológico analisando a 

anatomia radiográfica, relacionamento entre as estruturas articulares, topografia, 

posicionamento e densidade radiográfica de cada estrutura óssea formadora de ambas 

as articulações. 

Para a análise das articulações coxofemorais além do procedimento descrito a 

cima, foi aferido o AN e a PC de cada articulação.  

As radiográficas foram digitalizadas e a mensuração da PC foi realizada através 

de software de edição de imagem (Illustrator ®). A avaliação foi feita determinando a 

circunferência do acetábulo e da cabeça femoral e calculando-se o grau de 

sobreposição de ambos os círculos, a PC então foi determinada dividindo-se a 

extensão da cabeça femoral coberta pelo acetábulo, pela extensão total da cabeça 

femoral e multiplicando-se o valor obtido por 100. 

A avaliação foi conduzida por três radiologistas experientes e de forma 

independente. 

As articulações coxofemorais foram classificadas em excelente, boa, razoável, 

displásica leve, moderada e grave através da avaliação morfológica das estruturas 

articulares conforme o recomendado pela OFA e pelo CBRV. Para a classificação 

morfológica, não foram levados em consideração o AN e a PC. 



 

 

46

Não foram incluídos na amostra, animais com articulações consideradas quase 

normais, suspeitas (borderline) ou com sinais de lesões traumáticas. 

Após o cruzamento dos dados da classificação morfológica com os valores 

obtidos do AN e da PC, foi realizada a análise estatística para se obter valores de 

classificação específicos para gatos, tanto do AN como da PC.  

 

03.3 Análise Estatística  

A análise estatística de todas as informações coletadas nesta pesquisa foi 

inicialmente feita de forma descritiva. 

Para as variáveis de natureza quantitativa (numérica) foram calculadas algumas 

medidas-resumo como: média, mediana, mínimo, máximo e desvio-padrão; e foram 

confeccionados gráficos do tipo boxplot e diagrama de dispersão. As informações 

sobre a construção e interpretação do boxplot podem ser obtidas no APÊNDICE A. 

As variáveis de natureza qualitativa (categorizada) foram analisadas através do 

cálculo de freqüências absolutas e relativas em porcertagem, além da construção de 

gráficos de barras e setor circular (pizza). 

As análises inferenciais empregadas com o intuito de confirmar ou refutar 

evidências encontradas na análise descritiva foram: 

Teste T-Student não pareado na comparação das médias da porcentagem de 

cobertura e ângulo de Norberg entre animais machos e fêmeas; 

Construção de Curva de referência, através do ajuste de funções quantílicas, 

entre porcentagem de cobertura e ângulo de Norberg para animais com articulação 

normal e para animais com DCF. 
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Em todas as conclusões obtidas através das análises inferenciais foi utilizado o 

nível de significância � igual a 5%. 

Os dados foram digitados em planilhas do Excel 2007 for Windows para o 

adequado armazenamento das informações. 

As análises estatísticas foram realizadas com o software Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) versão 11.0 for Windows e R-Program versão 2.3.1. 
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4 RESULTADOS 

 

 A amostra selecionada nesta pesquisa era composta de 86 animais, sendo 44 

(51,2%) fêmeas e 42 (48,8%) machos (Tabela 2 e Gráfico 1). 

 

TABELA 2. DISTRIBUIÇÃO DOS ANIMAIS, SEGUNDO O GÊNERO. 

Gênero Frequência Porcentagem 

Macho 42 48,8% 

Fêmea 44 51,2% 

Total 86 100% 

 

GRÁFICO 1. DISTRIBUIÇÃO DOS ANIMAIS, SEGUNDO O GÊNERO. 

 

 Todos os animais foram classificados segundo sua articulação, conforme trazem 

a Tabela 2 e o Gráfico 2. As articulações classificadas como excelente, boa e razoável 

são de animais considerados com articulação normal; enquanto que as classificadas 

como leve e grave são de animais considerados displásicos. Nesta amostra não foi 

observado nenhum animal com DCF moderada. 
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TABELA 3. DISTRIBUIÇÃO DOS ANIMAIS, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO 

MORFOLÓGICA DAS ARTICULAÇÕES COXOFEMORAIS. 

Classificação Frequência Porcentagem 

Excelente 29 33,7% 

Boa 22 25,6% 

Razoável 18 20,9% 

Displasia Leve 10 11,6% 

Displasia Moderada 0 0% 

Displasia Grave 7 8,1% 

Total 86 100% 

 

GRÁFICO 2. DISTRIBUIÇÃO DOS ANIMAIS, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO 

MORFOLÓGICA DAS ARTICULAÇÕES COXOFEMORAIS. 

 

As Informações da PC e AN, segundo gênero e classificação, também foram 

objetos de estudo desta pesquisa, conforme mostram as Tabelas 4 e 5 e os Gráficos 3 

a 6, sendo que os valores médios da PC (p=0,158) e do AN (p=0,951) são 

estatisticamente iguais entre animais machos e fêmeas. 
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TABELA 4. MEDIDAS-RESUMO DA PORCENTAGEM DE COBERTURA E ÂNGULO 

DE NORBERG, SEGUNDO O GÊNERO. 

Gênero Medidas Resumo Porcentagem de 

Cobertura (%) 

Ângulo de Norberg 

(grau) 

Fêmea N 44 44 

 Média 56,53 103,45 

 Mediana 58,80 104,00 

 Mínimo 27,70 72,00 

 Máximo 72,00 120,00 

 Desvio-padrão 8,45 10,63 

Macho N 42 42 

 Média 53,58 103,33 

 Mediana 53,00 104,00 

 Mínimo 29,40 89,00 

 Máximo 73,10 115,00 

 Desvio-padrão 10,62 7,14 

Total N 86 86 

 Média 55,09 103,40 

 Mediana 55,55 104,00 

 Mínimo 27,70 72,00 

 Máximo 73,10 120,00 

 Desvio-padrão 9,63 9,04 
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GRÁFICO 3. BOXPLOT DA PORCENTAGEM DE COBERTURA, SEGUNDO O 

GÊNERO. 
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GRÁFICO 4. BOXPLOT DO ÂNGULO DE NORBERG, SEGUNDO O GÊNERO. 
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TABELA 5. MEDIDAS-RESUMO DA PORCENTAGEM DE COBERTURA E ÂNGULO 

DE NORBERG, SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA DAS 

ARTICULAÇÕES COXOFEMORAIS. 

Classificação Medidas-resumo Porcentagem de cobertura Ângulo de Norberg (grau) 

Articulação 

Excelente 
N 29 29 

 Média 63,33 110,41 

 Mediana 62,50 110,00 

 Mínimo 50,00 104,00 

 Máximo 73,10 120,00 

 Desvio-padrão 6,09 5,38 

Articulação Boa N 22 22 

 Média 56,51 104,18 

 Mediana 56,20 105,00 

 Mínimo 52,60 92,00 

 Máximo 62,50 111,00 

 Desvio-padrão 2,63 5,36 

Articulação 

Razoável 
N 18 18 

 Média 52,14 103,00 

 Mediana 51,75 100,00 

 Mínimo 50,00 100,00 

 Máximo 55,90 110,00 

 Desvio-padrão 2,21 4,12 

Displasia Leve N 10 10 
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 Média 43,77 92,80 

 Mediana 46,20 91,50 

 Mínimo 29,40 89,00 

 Máximo 50,00 101,00 

 Desvio-padrão 7,67 4,08 

Displasia Grave N 7 7 

 Média 40,21 88,00 

 Mediana 32,00 89,00 

 Mínimo 27,70 72,00 

 Máximo 62,50 104,00 

 Desvio-padrão 13,43 12,03 

Total N 86 86 

 Média 55,09 103,40 

 Mediana 55,55 104,00 

 Mínimo 27,70 72,00 

 Máximo 73,10 120,00 

 Desvio-padrão 9,63 9,04 
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GRÁFICO 5. BOXPLOT DA PORCENTAGEM DE COBERTURA, SEGUNDO 

CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA DAS ARTICULAÇÕES COXOFEMORAIS. 
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GRÁFICO 6. BOXPLOT DO ÂNGULO DE NORBERG, SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO 

MORFOLÓGICA DAS ARTICULAÇÕES COXOFEMORAIS. 
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As distribuições conjuntas da PC e AN, segundo gênero e classificação, estão 

apresentadas, respectivamente, nos Gráficos 7 e 8. 

 

GRÁFICO 7. DIAGRAMA DE DISPERSÃO ENTRE PORCENTAGEM DE 

COBERTURA E ÂNGULO DE NORBERG, SEGUNDO O GÊNERO. 
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GRÁFICO 8. DIAGRAMA DE DISPERSÃO ENTRE PORCENTAGEM DE 

COBERTURA E ÂNGULO DE NORBERG, SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO 

MORFOLÓGICA DAS ARTICULAÇÕES COXOFEMORAIS. 
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É importante recordar que o grupo dos animais normais foi composto por 

animais com articulação excelente, boa e razoável, enquanto que os animais com 

displasia leve e grave foram agrupados na classe dos animais displásicos. 

Nesta amostra foi observado que 69 (80,2%) animais apresentaram articulação 

normal, enquanto que 17 animais (19,8%) apresentaram DCF conforme o mostrado na 

Tabela 6 e Gráfico 9. 
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TABELA 6. DISTRIBUIÇÃO DOS ANIMAIS, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DA 

ARTICULAÇÃO. 

Classificação Frequência Porcentagem 

Articulação Normal 69 80,2% 

Articulação Displásica 17 19,8% 

Total 86 100,0% 

 

GRÁFICO 9. DISTRIBUIÇÃO DOS ANIMAIS, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO EM 

NORMAIS OU DISPLÁSICOS. 

 

 

O Gráfico 10 traz o comportamento da PC e do AN dos animais, segundo a 

classificação. É importante ressaltar que os animais com articulação normal 

apresentam valores “maiores” de porcentagem de cobertura e ângulo de Norberg 

quando comparados aos animais displásicos. 
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GRÁFICO 10. DIAGRAMA DE DISPERSÃO ENTRE A PORCENTAGEM DE 

COBERTURA E O ÂNGULO DE NORBERG, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO EM 

NORMAIS OU DISPLÁSICOS. 
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Algumas medidas-resumo da PC e do AN para a classificação dos animais em 

normais ou displásicos, também foram obtidas, conforme trazem a Tabela 7 e os 

Gráficos 11 e 12. 
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TABELA 7. MEDIDAS-RESUMO DA PORCENTAGEM DE COBERTURA E ÂNGULO 

DE NORBERG, PARA A CLASSIFICAÇÃO DOS ANIMAIS EM NORMAIS OU 

DISPLÁSICOS. 

Classificação Medidas-resumo Porcentagem de Cobertura (%) Ângulo de Norberg (grau) 

Articulação 

Normal 
N 69 69 

 Média 58,24 106,49 

 Mediana 57,80 105,00 

 Mínimo 50,00 92,00 

 Máximo 73,10 120,00 

 Desvio-padrão 6,36 6,04 

Articulação 

Displásica 
N 17 17 

 Média 42,31 90,82 

 Mediana 45,80 91,00 

 Mínimo 27,70 72,00 

 Máximo 62,50 104,00 

 Desvio-padrão 10,20 8,34 

Total N 86 86 

 Média 55,09 103,40 

 Mediana 55,55 104,00 

 Mínimo 27,70 72,00 

 Máximo 73,10 120,00 

 Desvio-padrão 9,63 9,04 
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GRÁFICO 11. BOXPLOT DA PORCENTAGEM DE COBERTURA, SEGUNDO 

CLASSIFICAÇÃO EM NORMAIS OU DISPLÁSICOS. 
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GRÁFICO 12. BOXPLOT DO ÂNGULO DE NORBERG, SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO 

EM NORMAIS OU DISPLÁSICOS. 
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Com o intuito de construir Curvas de referência entre a PC e o AN para animais 

com articulação normal (Gráfico 13) e para animais displásicos (Gráfico 14), foram 

ajustadas funções quantílicas de ordem 2,5%, 50,0% e 97,5% (ver APÊNDICE B). As 

curvas de 2,5% e 97,5% compõem o intervalo preditivo de 95%, ou seja, é esperado 

que 95% dos animais da população tenham valores da PC e do AN entre os 

estipulados pelas curvas de 2,5% e 97,5%. 

 

GRÁFICO 13.: CURVAS DE REFERÊNCIA DE ORDEM 2,5%, 50,0% E 97,5% ENTRE 

A PORCENTAGEM DE COBERTURA E O ÂNGULO DE NORBERG PARA ANIMAIS 

COM ARTICULAÇÃO NORMAL. 
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GRÁFICO 14. CURVAS DE REFERÊNCIA DE ORDEM 2,5%, 50,0% E 97,5% ENTRE 

PORCENTAGEM DE COBERTURA E ÂNGULO DE NORBERG PARA ANIMAIS 

DISPLÁSICOS. 
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APÊNDICE A: Boxplot 

O Boxplot é uma representação gráfica que nos fornece uma idéia da posição, 

dispersão, assimetria e dados discrepantes. 

A construção é feita a partir de algumas medidas de posição: 

• Primeiro quartil (J1) 

• Mediana (J2) 

• Terceiro quartil (J3) 

Definimos inicialmente aqueles valores que estão muito distantes do primeiro 

ou do terceiro quartis, como sendo observações discrepantes. 

Para construir o Boxplot, consideraremos um retângulo onde estão 

representados os quartis e a mediana. A partir do retângulo, para cima e para baixo, 

seguem linhas até o ponto mais remoto que não seja uma observação discrepante. É 

obtido, então, uma figura que representa o conjunto dos dados, com exceção dos 

outlier que serão representados individualmente por x. 

GRÁFICO 15. REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DE UM GRÁFICO BOXPLOT 

 



 

 

64

A posição central dos valores é dada pela mediana e a dispersão pela diferença 

entre o terceiro e o primeiro quartis. As posições relativas de J1, J2 e J3 dão uma noção 

da assimetria da distribuição. 

 

APÊNDICE B: Curvas de referência 

 

TABELA 8. CURVAS DE REFERÊNCIA ENTRE A PORCENTAGEM DE 

COBERTURA E O ÂNGULO DE NORBERG PARA ANIMAIS COM ARTICULAÇÃO 

NORMAL. 

 

Quantil Intercepto Coeficiente do Índice 

2,5% 50,0000 -4,7976.10-18 

50,0% 9,7588 0,4412 

97,5% 46,1429 0,2429 

 

Exemplo: A curva de ordem 50% é dada por: 

 

 

Em que Y é o quantil estimado de ordem 50% da PC e X é o AN. 

 

 

 

Y50% = 9,7588 + 0,4412.X 
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TABELA 9. CURVAS DE REFERÊNCIA ENTRE A PORCENTAGEM DE 

COBERTURA E O ÂNGULO DE NORBERG PARA ANIMAIS DISPLÁSICOS. 

Quantil Intercepto Coeficiente do Índice 

2,5% 23,1667 0,0630 

50,0% -36,2235 0,9059 

97,5% -36,3000 0,9500 

 

Exemplo: A curva de ordem 50% é dada por: 

 

 

Em que Y é o quantil estimado de ordem 50% da PC e X é o AN. 

Y50% = -36,2235 + 0,9059.X 
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5 DISCUSSÃO 

 

A displasia coxofemoral foi sem dúvida um dos tópicos mais abordados pela 

medicina veterinária nos últimos 50 anos. Com a descoberta da transmissão genética, 

a preocupação em relação à doença estendeu-se dos clínicos para os criadores 

comerciais e proprietários domésticos. Isso significou para quem comercializa animais, 

ter em seu plantel, durante 24 meses, um animal que não poderá ser comercializado ou 

mesmo utilizado como reprodutor ou matriz, gerando apenas gastos, pois a utilização 

de animais sem saber se estes são portadores dos genes de DCF poderia disseminar a 

doença em todas as linhagens inviabilizando a criação. 

 Para os proprietários que possuem gatos ou cães apenas como animais de 

estimação, ter um animal displásico pode significar ser necessário tomar a difícil 

decisão de ter que autorizar a eutanásia quando a degeneração articular progressiva 

gerada pela DCF for intolerável e sem tratamento eficiente. 

 Estes fatores já são importantes argumentos para que o exame radiográfico 

preventivo das articulações coxofemorais torne-se parte do protocolo de orientação ao 

cliente quando este busca auxílio com o clínico após ter adquirido um novo animal. 

 Hoje a DCF não é um problema extremamente grave para os gatos, pelo menos 

não de forma direta onde os danos articulares relacionam-se diretamente com sua 

presença ou não. Entretanto diversas lesões na coluna vertebral lombar ou mesmo 

trauma nos membros pélvicos apresentam-se com maior freqüência nos animais com 

graus elevados de DCF. Infelizmente, os trabalhos científicos sobre a DCF felina são 

mínimos e quando ocorrem, estão relacionados à busca de novas técnicas de 

tratamento. Seria fundamental desenvolver novas linhas de pesquisa buscando uma 

compreensão mais aprofundada sobre a biomecânica da doença nos gatos e seus 
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efeitos sobre as diversas estruturas do corpo, principalmente sobre o esqueleto axial, 

pois muitas lesões na coluna lombossacral podem estar associadas à DCF. 

 Quanto mais precocemente a doença for detectada, menores serão os 

transtornos causados para o proprietário, o tratamento poderá ser mais efetivo 

podendo vir até a conter o avanço progressivo da degeneração articular e um esquema 

de reprodução poderá ser elaborado para diminuir sua propagação. 

 Não podemos esquecer que na medicina veterinária existe além do lado clínico, 

o lado econômico que faz com que o animal transite entre dois aspectos distintos, 

porém intimamente ligados: o de paciente e o de produto comercial. Portanto, quanto 

mais breve for realizado o exame e determinado o diagnóstico, mais favorável será o 

aspecto financeiro para o proprietário.  

Alguns animais apresentam características fenotípicas e fatores genotípicos que 

fazem com que eles tenham alto valor tanto para a venda quanto para a 

comercialização do sêmen ou da cruza. Existe então uma propensão dos proprietários 

destes animais a gastarem um montante considerável em exames para detectar 

possíveis doenças que poderiam tirar estes animais do mercado.  

A associação dos exames clínico e radiográfico em animais jovens minimiza a 

probabilidade de erro e aumenta a eficiência do diagnóstico. 

O exame radiográfico é parte essencial do protocolo de avaliação da articulação, 

porém realizar o exame apenas aos 24 meses limita as possibilidades de tratamento, 

pois se for detectado graus acentuados de DCF, o tratamento poderá restringir-se 

apenas a minimizar os sintomas diminuindo e não contendo a degeneração articular 

progressiva. Portanto, é importante que se realizem exames radiográficos exploratórios 
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em animais jovens, além de buscar novas técnicas de diagnóstico para a detecção 

precoce da DCF. 

A medicina felina parece ser a nova tendência da veterinária, nunca houve 

tantos cursos, simpósios e pesquisa evolvendo gatos como o que está ocorrendo 

agora. Esta nova direção tomada foi em parte impulsionada pela crescente demanda 

das pessoas em querer adquirir gatos por considerarem estes como animais 

domésticos ideais, pois requerem baixo custo de manutenção e são facilmente 

adaptáveis a ambientes pequenos como apartamentos. Além disso, a própria rotina 

clínica não mais permite que os gatos sejam tratados muitas vezes de forma empírica. 

Os clínicos, assim como os proprietários dos animais, estão se tornando cada vez mais 

exigentes na forma como os animais devem ser tratados. 

Este momento que a medicina felina vive é uma oportunidade perfeita para que 

a DCF seja explorada mais afundo e suas causas, patogênese, fatores 

desencadeantes, diagnóstico e tratamento sejam adaptados às necessidades dos 

gatos. 

Deve-se lembrar que até pouco tempo atrás se aceitava tranqüilamente que 

animais com graus I e II de lesão articular fossem colocados para a reprodução. Hoje 

essa conduta é questionada por veterinários e criadores, pois é sabido que a 

manutenção dos genes da DCF em uma determinada linhagem trará em algum 

momento, um problema que não poderá ser facilmente contornado e um animal que 

poderia vir a ser um campeão seria descartado do plantel.  

Este pensamento em manter em atividade reprodutiva, animais com graus 

baixos de DCF foi uma das maiores causas de a doença tornar-se endêmica para 

algumas raças de cães.  
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A displasia felina ainda não é uma grande preocupação para os proprietários de 

gatos, entretanto até a apresentação dos resultados das pesquisas iniciadas pelo 

doutor Gerry Schnelle, esta enfermidade também não era considerada um grande 

incomodo para os cães e lesões osteoartríticas que antes eram consideradas fatores 

relacionados à idade, peso ou traumas, passaram a ser atribuídas à DCF. 

 Talvez em um futuro próximo seja feita a associação da DCF com outras 

importantes lesões esqueléticas nos gatos e o exame radiográfico torne-se tão 

importante para esta espécie como é para os cães. 

Este trabalho demonstrou que pelo alto índice de animais positivos para DCF, 

existe a necessidade de incluir o exame radiográfico das articulações como 

procedimento nas recomendações feitas aos proprietários de gatos, pois somente 

assim será minimizada a ocorrência da doença.  

 Todos os animais submetidos ao exame estavam aptos a serem avaliados, pois 

não apresentavam lesões radiográficas em outras estruturas corpóreas que pudessem 

interferir no estudo ou mesmo influenciar na clareza do diagnóstico. 

 A anestesia dissociativa a base de cloridrato de tiletamina e cloridrato de 

zolazepan demonstrou-se eficiente no relaxamento muscular possibilitando a 

contenção e posicionamento adequado dos pacientes. 

O efeito da medicação foi atingido 15 minutos após a inoculação e o período de 

anestesia variou de 40 a 60 minutos, tempo suficiente para o bom andamento dos 

procedimentos não havendo complicações ou efeitos colaterais que pudessem causar 

transtornos, mesmo nos animais mais idosos. Todos os animais estavam íntegros e 

prontos a retornarem para casa após três horas da administração da droga. 
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 O alto índice de DCF encontrado pode ser resultado de tipo de ambiente e 

manejo a que os animais brasileiros são submetidos, além de não haver, para gatos, 

um controle nos cruzamentos o que acaba aumentando a consangüinidade e 

predispondo ao aparecimento da DCF. Outro ponto a ser considerado é que a maioria 

dos proprietários ainda é contrária à castração, principalmente dos machos, mesmo 

dos animais positivos para a doença e isso favorece a disseminação congênita. 

Radiograficamente os animais considerados displásicos pela classificação 

morfológica adotada apresentavam subluxação em grau variável da cabeça femoral 

(uni ou bilateral), raseamento acetabular e graus variáveis de lesão degenerativa no 

acetábulo, cabeça e colo femorais. 

O AN máximo encontrado nos animais considerados displásicos, segundo a 

classificação morfológica foi de 101º, sendo estes animais classificados como 

displásicos leves (TABELA 5). Este valor também está associado à DCF leve, pela 

classificação de Norberg utilizada para cães (TABELA 1). Entretanto o valor mínimo 

para animais com DCF leve, segundo a classificação morfológica, foi de 89º com média 

de 92,80º e desvio padrão de 4,08 que pela classificação de Norberg adotada 

atualmente já seria considera DCF grave. 

Em relação à PC o valor máximo encontrado nos animais considerados 

displásicos leves, segundo a classificação morfológica foi de 50%, quando a 

classificação da OFA sinaliza valores ao redor de 40% e o valor mínimo encontrado foi 

de 29,40%, estando este valor associado à DCF moderada segundo a classificação 

OFA. A média da PC para a DCF leve da amostra foi de 43,77% com desvio padrão de 

7,67, estando estes valores compatíveis com o descrito na classificação OFA. 

A discrepância entre os valores obtidos na amostra, com o padrão descrito em 

literatura também é notória para os índices de classificação de articulações normais ou 
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displásicas tanto pela PC como pelo AN o que comprova que a classificação padrão 

utilizada em cães não deve ser tida como referencia para os gatos. 

Não foram observados animais com grau moderado de DCF, entretanto alguns 

autores como Keller (1999) e Souza & Tudury (2003) contestam a eficácia das 

classificações da PC e do AN para uma avaliação conclusiva das articulações. 

Segundo Keller (1999) é esperado que a fossa acetabular cubra mais de 50% da 

cabeça femoral em cães, e quando apresentar valores inferiores a este, o animal 

poderia ser considerado displásico. Porém, o autor argumenta que alguns gatos podem 

apresentar valores menores sem manifestar sintomas de DCF ou sinais radiográficos 

de doença articular degenerativa e sendo assim, não se aplicaria a mensuração do 

ângulo de Norberg como método de diagnóstico. 

Segundo Souza & Tudury (2003) a metodologia padrão adotada pela OFFA é 

deficiente, pois minimiza a visualização da flacidez da cápsula articular devido à 

rotação e tensão dos músculos sobre a articulação, não permite observar se existe 

calcificação da cápsula articular e não permite a visualização adequada dos bordos 

acetabulares dorsais. 

Em nossa pesquisa, todos os animais examinados que apresentavam 

incongruência articular leve, apresentavam também algum grau de lesão nos 

acetábulos e deformação na cabeça femoral, portanto podem ser considerados 

displásicos. Os pacientes que apresentavam luxação coxofemoral grave tinham sinais 

de raseamento acetabular expressivo, incongruência articular acentuada e graus 

variáveis de deformação da cabeça femoral. Todos estes sinais associados são 

compatíveis com displasia coxofemoral e, portanto, a mensuração do AN e da PC não 

foi fator decisivo para determinar se os animais eram displásicos ou não. 
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Os animais negativos para DCF apesar de apresentar um AN mínimo 100º, 

apresentavam PC 50%, sendo este valor superior ao limite da normalidade pelos 

padrões atuais. Os acetábulos cobriam satisfatoriamente a cabeça femoral e simetria 

entre as estruturas formadoras das articulações era razoável; portanto não houve 

dúvida quanto ao diagnóstico, pois não houve nenhum sinal que pudesse ser 

conflitante e gerar dúvida para a classificação morfológica. 

Os animais que, segundo a classificação morfológica foram considerados 

suspeitos ou borderline, foram excluídos da amostra, para que não houvesse conflito 

entre a avaliação de cada um dos três observadores. 

O procedimento adotado demonstrou-se eficiente na avaliação de ambas as 

articulações podendo ser adotado como protocolo padrão para avaliação dos gatos 

como é atualmente feito nos cães, através das curvas de referência obtida. 

Como o número total de animais desta amostra é pequeno, e não houve animais 

com DCF moderada os valores obtidos podem servir de referência apenas para 

classificar os gatos como displásicos ou não. Contudo, saber se um animal é negativo 

ou não para DCF é o mais importante para o proprietário, criador e para o clínico 

veterinário, pois uma vez detectada a doença, medidas profiláticas podem adotadas 

para conter a degeneração articular progressiva e o animal pode ser retirado do plantel 

de reprodutores evitando a disseminação desta patologia. 

O resultado desta pesquisa serve como alerta aos médicos veterinários de que a 

doença está mais presente do que se acreditava até o momento, e que cães e gatos 

devem ser avaliados de maneira diferente e que se não forem adotadas medidas 

profiláticas adequadas poderá ocorrer com os gatos, a mesma disseminação 

desordenada que tornou a patologia quase que incontrolável para algumas raças de 

cães.
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                                                                                                               6 CONCLUSÕES 

 

1. O objetivo de avaliar a ocorrência de displasia coxofemoral nos gatos da 

amostra através dos métodos do ângulo de Noberg e do OFA Like Score foi 

alcançado com porcentagem de 19,8% de animais positivos; 

2. Os animais da amostra foram classificados morfologicamente segundo o padrão 

anatômico da OFA e do CBRV; 

3. Foi possível estabelecer uma correlação, para gatos, entre os valores obtidos do 

ângulo de Norberg e do OFA Like Score, associando-os à classificação 

morfológica, estabelecendo curvas de referência para articulações normais e 

displásicas e assim foi possível ajustar a classificação da PC e do AN para 

gatos. 
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7 ANEXOS 

 

Anexo 1 – Carta de autorização para realização dos exames no Vetimagem – Unidade Pompéia 
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Anexo 2 – Projeto de pesquisa submetido à aprovação do Comitê de Ética Médica da UNIFESP 
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Abstract 

 

Hip dysplasia in cats has been a theme little explored by veterinary medicine, even 

when a master’s degree thesis published by DDI / EPM / UNIFESP proved that 40% of 

cats show some degree of hip dysplasia when evaluated by the Norberg angle index. In 

Brazil, such method is the standard adopted to evaluate hip dysplasia. Another 

internationally accepted method is the OFA Like Score, performed by the Orthopedic 

Foundation For Animals, which morphologically evaluates the joint, as well as the 

femoral head’s percentage of coverage by the acetabulum, in addition to the Norberg 

angle, being broadly accepted in most countries. Purpose: This research intends to 

evaluate the occurrence of hip dysplasia in sampling animals by Norberg angle and 

OFA Like Score methods; to morphologically classify sampling animals according to 

OFA’s anatomic standard; to establish a correlation, for cats, between values obtained 

from Norberg angle and OFA Like Score, and to associate them to the morphological 

classification, establishing classification values for cats according to Norberg angle and 

OFA Like Score methods.  Results: By means of the data obtained, it was possible to 

establish reference curves of 2.5%, 50.0% and 97.5% between the percentage of 

coverage and Norberg angle for animals with a normal joint and for dysplastic animals. 

Conclusion: Hip dysplasia classification for cats shall be reviewed, since both values, 

of percentage of coverage and Norberg angle mentioned in the literature differ from the 

ones obtained in this sample. 
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