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RESUMO 

A rotura do ligamento cruzado cranial é uma das lesões ortopédicas mais 

comuns em cães cuja patogenia complexa e multifatorial não está inteiramente 

compreendida. 

A instabilidade articular que dai advém provoca dor e inflamação 

resultando em alterações patológicas como osteoartrite, lesões no menisco e 

fibrose cápsula sendo a principal causa de doença articular degenerativa no 

joelho no cão. 

A sua gestão pode ser feita através de tratamento médico-conservativo ou 

através dos inúmeros procedimentos cirúrgicos que atualmente estão descritos 

para o cão não apenas para a reconstrução e reparação do ligamento cruzado 

cranial em caso de rotura mas também para o tratamento da instabilidade 

articular que dai advém.  

Sobre a escolha da abordagem terapêutica mais adequada a cada caso irão 

pesar vários fatores, sendo sempre uma decisão controversa. 
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ABSTRACT 

  The cranial cruciate ligament rupture is one of the most common 

orthopedic lesions in dogs on which the complex and multifactorial pathogeny 

is yet to be fully understood.  

The resulting articular instability causes pain and inflammation leading 

to pathological changes like osteoarthritis, meniscal lesions and capsular 

fibrosis being the main cause of the degenerative articular disease in the dogs` 

stifle joint. 

Its management can be done either through medical conservative 

treatment or by the multiple surgical procedures that are described not only for 

reconstruction and repair of the cranial cruciate ligament but also in the 

resolution of the articular instability. 

The choice of the most adequate therapeutic approach relies on several 

factors and it’s always a controversial matter. 
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1. INTRODUÇÃO 

A primeira referência conhecida do ligamento cruzado anterior no 

Homem foi encontrada num pergaminho de papiro Egípcio que data de 3000 

AC. Durante a Era Romana foi feita a primeira descrição por Claudius Galen 

de Pergamon (199 – 129 AC) utilizando o seu nome atual “ligamenta genu 

cruciate” (BROWN et al, 2007).  

Em medicina humana Hey Groves descreve a primeira técnica cirúrgica 

de reparação do ligamento cruzado anterior em 1917 (SLATTER, 2003).  

No contexto da Medicina Veterinária a rotura do ligamento cruzado 

cranial no cão foi descrita pela primeira vez por Carlin em 1926, porém foi 

apenas em 1952 que Saki Paatsama publicou o seu tratado focando finalmente 

as manifestações clinicas e o tratamento cirúrgico desta patologia. Nos 30 anos 

que se seguiram à publicação deste trabalho o diagnóstico e tratamento cirúrgico 

da rotura do ligamento cruzado cranial irá tornar-se num dos problemas 

músculo-esquelético mais abordado na literatura ortopédica veterinária 

continuando a ser atualmente um tema controverso (ARAGON et al, 2005; 

MUIR, 2010; ROBINS, 2008; SLATTER, 2003; VASSEUR, 1984). 

Este trabalho teve como objetivos a redação de uma revisão 

bibliográfica onde são abordados os meios de diagnóstico e tratamento para a 

“Rotura do ligamento cruzado cranial no cão”. Com base nessa informação são 

expostos e analisados os casos acompanhados durante o estágio no Hospital de 

Referência Veterinária Montenegro.  

 

 

2. ANATOMOFISIOLOGIA DO JOELHO 

O joelho é uma articulação sinovial condilar complexa que permite o 

movimento em três planos (CARPENTER et al, 2000; MUIR, 2010).  

Como articulação sinovial é caracterizada por possuir uma cavidade 

articular, cartilagem articular, fluido sinovial e uma cápsula articular que inclui 

uma lâmina fibrosa externa e uma lâmina sinovial interna, produtora de fluido 

sinovial. A cápsula articular do joelho é composta por três sacos formando três 

cavidades comunicantes, a cavidade femoropatelar e duas cavidades 
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femorotibiais, uma lateral e outra medial (DYCE et al, 2010; EVANS et al, 

2013). 

Na articulação do joelho participam três ossos longos: fémur distal, tíbia 

proximal, fíbula proximal e 4 ossos sesamoides que por sua vez constituem as 

articulações femorotibial, femoropatelar e tibiofibular proximal (CARPENTER 

et al, 2000). A fíbula suporta pouca ou nenhuma carga, sendo a sua função 

primária servir como local de várias ligações musculares e inserção da maioria 

do ligamento colateral lateral (CARPENTER et al, 2010; EVANS et al, 2013).  

A articulação femorotibial e a femoropatelar são interdependentes e 

complementares, sendo a femorotibial a que suporta a quase totalidade do peso. 

A primeira articula os côndilos do fémur com a extremidade proximal da tíbia 

e a segunda permite a coaptação da patela sobre a tróclea do fémur (BARONE, 

2000; BUDRAS et al, 2007; CARPENTER et al, 2000; EVANS et al, 2013; 

SLATTER, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A patela é o maior osso sesamoide no cão (Figura 1). Possui a forma 

oval e insere-se no meio das fibras do tendão de inserção do músculo quadríceps 

femoral (CARPENTER et al, 2000; EVANS et al, 2013). A sua função é 

permitir uma maior área de apoio ao tendão, alterar a direção da tração do 

músculo Quadríceps e proteger o tendão (CARPENTER et al, 2000). A porção 

Figura 1:Vista craneal do joelho com estruturas e ligamentos associados (adaptado de BOJRAB et al, 2014). 
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do tendão compreendida ente a patela e a tuberosidade tibial denomina-se 

ligamento patelar e encontra-se separado da membrana sinovial da cápsula 

articular pela almofada de gordura infrapatelar (BUDSBERG et al, 1999; 

EVANS et al, 2013). A patela é mantida em contacto com a tróclea do fémur 

pela fáscia femoral lateral (mais espessa denominando-se fáscia lata), pela 

fáscia femoral medial e pelos ligamentos femoropatelares mediais e laterais 

(EVANS et al, 2013). As extremidades da patela estendem-se pela fáscia 

femoral através das fibrocartilagens para-patelares laterais e médias que 

articulam com as extremidades trocleares correspondentes impedindo a luxação 

da patela (CARPENTER et al, 2000; EVANS et al, 2013). 

O espaço existente entre os côndilos adjacentes do fémur e da tíbia é 

preenchido por discos semilunares de fibrocartilagem denominada menisco 

lateral e menisco medial (Figura 1) que têm como função a absorção de energia, 

a transferência de forças através da articulação, a estabilização pelo aumento da 

congruência da articulação femorotibial e lubrificação prevenindo a colisão das 

superfícies ósseas articulares (ANDREWS et al, 2006; SLATTER, 2003). A 

superfície superior é ligeiramente côncava para acomodar os côndilos do fémur 

favorecendo um maior contacto e congruência articular do joelho. No cão o 

menisco medial é mais largo e de forma oval comparativamente ao menisco 

lateral, mais pequeno e de forma circular (MUIR, 2010). 

Estão ancorados por dois ligamentos meniscais (um ligamento 

transverso entre os meniscos e outro entre o menisco lateral e o fémur) e anexos 

ligamentosos menisco-tibiais (ligamento cranial e caudal do menisco medial e 

lateral) (DYCE et al, 2010; EVANS et al, 2013; SLATTER, 2003). A sua 

enervação indica que terão uma função propriocetiva prevenindo e protegendo 

a articulação contra cargas excessivas (SAUNDERS et al, 2011). 

A cápsula articular apresenta uma camada fibrosa bilateral que constitui 

os ligamentos colaterais lateral e medial (Figura 1) (EVANS et al, 2013). Na 

fossa intercondilar numa posição central os ligamentos cruzados assistem os 

ligamentos colaterais impedindo o movimento de rotação, desvio medial 

(Varus) ou lateral (Valgus) do membro pélvico e o deslizamento cranial e caudal 

da tíbia sobre o fémur (CARPENTER et al, 2000; EVANS et al, 2013; 

SLATTER, 2013).   
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O LCCr (lig. cruciatum craniale) origina-se na porção caudo-medial do 

côndilo lateral do fémur muito próximo da margem articular, estende-se 

diagonalmente e insere-se na porção intercondiloide cranial da tíbia. O LCCd 

(lig. cruciatum caudale) origina-se na superfície lateral do côndilo femoral 

medial e insere-se na extremidade lateral da incisura poplítea. Como o próprio 

nome indica, a decussação dos ligamentos ocorre sobre a fossa intercondilar, 

sendo o LCCd medial ao LCCr (EVANS et al, 2013; MUIR, 2010).  

Os ligamentos cruzados são estruturas multifasciculares compostas por 

feixes de fibras de colagénio (maioritariamente tipo I e tipo III) helicoidais ou 

planas. O LCCr é constituído pelo feixe crânio-medial e um feixe maior caudo-

lateral com base no local de inserção no plateau tibial (MUIR, 2010; SLATTER, 

2003). O LCCd divide-se num feixe mais largo cranial e noutro feixe caudal 

(SLATTER, 2003). Ambos estão envolvidos por uma prega de membrana 

sinovial que divide sagitalmente a articulação do joelho. Esta membrana 

epiligamentosa é constituída por tecido conjuntivo denso com pequenos 

fibroblastos e adipócitos, onde se diferencia uma camada intima e subíntima.  

Os ramos da artéria genicular média penetram na cápsula articular 

caudal e alcançam o centro da articulação sendo o maior contributo para a sua 

vascularização. Porém os ligamentos cruzados são predominantemente 

irrigados pelos vasos dos tecidos moles adjacentes, nomeadamente do envelope 

sinovial com os vasos epiligamentosos e o tecido adiposo infrapatelar 

(ARNOCZKY et al, 1977; MUIR, 2010).  

A enervação do tecido periarticular no joelho é feita por três principais 

nervos articulares: safeno, tibial e peroneal comum (MUIR, 2010). Nos 

canídeos os ramos do nervo articular medial que deriva do nervo safeno são os 

responsáveis pela enervação dos ligamentos cruzados onde estão presentes um 

grande número de recetores propriocetivos (corpúsculo de Pacini) e mecânicos 

(corpúsculo de Ruffini) (MUIR, 2010; NEWMAN et al, 1992; SCHULZ, 

2013). A amplitude de movimentos articulares é limitada não só pelos 

ligamentos presentes mas também por um complexo sistema de arcos reflexos 

que envolvem os principais grupos musculares em torno do joelho (SCHULZ, 

2013; SLATTER, 2003). 
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3. BIOMECÂNICA DOS LIGAMENTOS CRUZADOS  

As propriedades biomecânicas dizem respeito a relação entre o 

comprimento e a tensão de um determinado material biológico. No cão existem 

vários fatores que podem influenciar as propriedades dos ligamentos a este 

nível, incluindo o fenótipo, uso/desuso do membro, a castração/esterilização 

reprodutiva, a idade e a condição corporal do animal (MUIR, 2010). 

Os ligamentos cruzados são únicos na sua arquitetura e função. As suas 

fibras são recrutadas diferencialmente ao longo dos movimentos de flexão e 

extensão do joelho sendo divididas em feixes funcionais. A sequência dinâmica 

de tensionamento e relaxamento dos feixes é fundamental para a estabilidade 

do joelho em toda a amplitude do movimento articular. 

No LCCd o feixe cranial está tenso na flexão e laxo em extensão 

enquanto o feixe caudal está tenso em extensão e laxo durante a flexão 

(SLATTER, 2003). 

No LCCr o feixe crânio-medial está tenso durante toda a amplitude do 

movimento e o feixe caudo-lateral está tenso em extensão e laxo durante a 

flexão (KIM et al, 2008). A alternância de tensão entre o feixe crânio-medial e 

o caudo-lateral durante a flexão fazem com que o número de fibras em carga 

seja reduzido ficando o ligamento mais vulnerável a danos por estiramento 

(ARNOCZKY et al, 1977; MUIR, 2010). A resistência à tração dos ligamentos 

e tendões é proporcional ao diâmetro das fibras que os compõem. Os ligamentos 

são viscoelásticos no seu comportamento mecânico pelo que irão esticar quando 

sujeitos a tensão prolongada. Isto faz com que ocorra o relaxamento das fibras 

reduzindo gradualmente força de tensão necessária para manter uma posição 

fixa (MUIR, 2010).  

Quando o cão apoia o seu peso nos membros posteriores, as forças de 

reação do solo são contrariadas pela contração dos músculos extensores 

quadríceps femoral e gastrocnémios. Esta combinação de forças atua no joelho 

comprimindo o fémur contra a porção caudal da mesa tibial. Segundo Slocum 

em 1984, a resultante da inclinação do plateau tibial e a compressão 

femorotibial é uma força de direção cranial denominada impulso tibial. Esta 

força de cisalhamento induz o movimento de translação tibial que num joelho 
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saudável é restringido pelo LCCr (Figura 2) (BOUDRIEAU et al, 2012; 

CANNAP, 2007; DECAMP et al, 2006; GRIFFON, 2009; SCHULZ, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1983 Slocum propõem o modelo biomecânico ativo do joelho no 

qual a estabilidade no joelho é mantida por um sinergismo entre o impulso tibial 

cranial, os músculos flexores da coxa, as constrições passivas do LCCr e do 

polo caudal do menisco medial no joelho e as forças responsáveis pela flexão e 

extensão da articulação (BOUDRIEAU et al, 2012; SLOCUM et al, 1983).  

A força de reação na articulação durante o suporte de peso é 

aproximadamente paralela ao eixo longitudinal da tíbia e pode ser decomposta 

em duas forças: força de cisalhamento cranial e força compressiva da 

articulação (BOUDRIEAU et al, 2012; GRIFFON, 2009; KIM et al, 2008; 

SLOCUM et al, 1983). 

Com base no trabalho de Nissel em 1986, é proposto por Tepic e 

Montavon em 2002, um modelo biomecânico alternativo, no qual afirma que a 

força de reação na articulação não é paralela ao eixo funcional da tíbia como 

Slocum havia descrito mas paralela ao tendão patelar (BOUDRIEAU et al, 

2012; KIM et al, 2008; MONTAVON et al, 2002).  

 

Figura 2: O LCCr impede o movimento de translação tibial. Dto – joelho saudável; Esq – joelho 

com rotura do LCCr (adaptado de Schulz, 2013). 
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4. ROTURA DO LIGAMENTO CRUZADO CRANIAL  

A rotura do ligamento cruzado cranial é a causa mais comum de 

claudicação do membro pélvico no cão (ARAGON et al, 2005; CANNAP, 

2007; CASALE et al, 2009; SCHULZ, 2013).  

A complexidade do movimento está diretamente ligada a estrutura e 

função dos constituintes do joelho, sendo que qualquer alteração nos seus 

componentes conduz à disfunção e a um risco acrescido de lesões estruturais 

(BUDRAS et al, 2007; COOK, 2009). A instabilidade provocada pela rotura 

parcial ou completa do LCCr provoca dor e inflamação resultando em alterações 

patológicas como osteoartrite, lesões no menisco (medial) e fibrose capsular. É 

a principal causa de doença articular degenerativa no joelho (BUCKLAND-

WRIGHT et al, 2007; CANNAP, 2007; CASALE et al, 2009; COOK, 2009; 

EVANS et al, 2013; NEWMAN et al, 1992; PAATSAMA, 1988; SCHULZ, 

2013.  

 

 

4.1. EPIDEMIOLOGIA  

As raças de maior porte tem uma elevada predisposição para a rotura do 

LCCr, nomeadamente: Mastim Napolitano, Mastiff, Akita, São Bernardo, 

Rottweiler, Terra Nova, Chesapeake Bay Retriever, Labrador Retriever, e 

American Staffordshire Terrier (BUDSBERG et al, 1999; HAYASHI et al, 

2004; MCCARTHY, 2009; SLATTER, 2003; VASSEUR et al, 1984).  

Não é claro o motivo concreto por que algumas raças estão mais 

predispostas, apesar das diferenças a nível histológico, metabólico, anatómico 

e imunitário serem considerados como possíveis causas (MCCARTHY, 2009; 

MUIR, 2010). 

Vários estudos demonstraram que cães com menos de 22 Kg tendem a 

sofrer rotura do LCCr com uma idade mais avançada comparativamente com 

os de porte mais elevado. Este achado epidemiológico é consistente com 

estudos histológicos onde cães com menos de 15 Kg apresentavam menos 

alterações degenerativas do LCCr comparativamente com os de maior porte 

(BOUDRIEAU et al, 2012). 



Rutura do Ligamento Cruzado Craneal - Revisão Bibliográfica 

 
 

8 
 

A predisposição para esta patologia aumenta com a idade dos animais, 

atingindo um pico entre os 7 e os 10 anos de idade (HAYASHI et al, 2004; 

VASSEUR et al, 1993).  

A condição corporal foi relacionada como fator de risco havendo uma 

maior incidência em cães com excesso de peso (BUDSBERG, 2007; 

HAYASHI et al, 2004; SCHULZ, 2013; SLATTER, 2003; VASSEUR et al, 

1993).  

A esterilização aumenta em ambos os sexos a incidência de rotura do 

LCCr comparativamente com animais intactos, sugerindo que as hormonas 

sexuais podem alterar as propriedades mecânicas do LCCr. Do mesmo modo 

certos estudos epidemiológicos demonstram um aumento de prevalência de 

rotura do LCCr em cães do sexo feminino comparativamente com o sexo 

masculino (BOUDRIEAU et al, 2012; BUDSBERG, 1999; HAYASHI et al, 

2004; SLATTER, 2003; VASSEUR et al, 1993).  

 

 

4.2. PATOGENIA 

Os mecanismos que conduzem a rotura do LCCr têm uma origem 

complexa e multifatorial que não está inteiramente compreendida (COOK, 

2009).  

No passado era atribuída a causas traumáticas, como carga excessiva dos 

membros posteriores, hiperextensão repentina e/ou rotação interna excessiva do 

joelho. Porém na maioria dos casos esta explicação não era compatível com a 

história e sinais clínicos apresentados ou com a tendência para rotura do LCCr 

do membro contra lateral (BOUDRIEAU et al, 2012; GRIFFON, 2009; 

HAYASHI et al, 2009; MUIR, 2010; SCHULZ, 2013). 

Atualmente é aparentemente secundária a um processo progressivo 

adaptativo/degenerativo que envolve alterações do núcleo e possivelmente da 

região epiligamentosa do LCCr, sendo atribuído a fatores de natureza genética, 

conformacional, ambiental, imunomediada e inflamatória. Apenas 20% dos 

casos são atribuídos a traumatismo ou sobrecarga dos membros pélvicos 

(AMASAKI et al, 2015; DUBINSKY, 2003; GRIFFON, 2009; HARARI, 

2013; SCHULZ, 2013).  
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O processo de envelhecimento, a condição corporal e o fenótipo do 

animal influenciam com o tempo a remodelação do ligamento.  

Existe uma correlação entre a deterioração das propriedades mecânicas 

do LCCr e o grau de alterações histológicas relacionadas com a idade que 

incluem: perda e degeneração de fibroblastos, metaplasia condroide, perda de 

integridade das fibras e feixes de colagénio (AMASAKI et al, 2015; 

DUBINSKY et al, 2003). 

Artropatias de natureza imunomediada ou infeciosa podem provocar 

alterações patológicas do LCCr que resultam em rotura (BUTTERWORTH et 

al, 2000. 

A conformação do terço distal do fémur do género varum e a diminuição 

do ângulo entre o eixo da diáfise e a cabeça do fémur (coxa vara) aumenta a 

tendência para a luxação patelar medial. O tendão patelar deslocado 

medialmente deixa de contrapor o impulso tibial cranial, aumentando o stress e 

a tendência para a rotura do LCCr. Para além disso a força exercida pelo 

mecanismo extensor deixa de estar alinhada com o eixo longo do fémur, 

forçando a rotação interna da tíbia durante a extensão e provocando 

consequentemente a sobrecarga do LCCr. Um excessivo ângulo do Plateau 

Tibial (APT) e a angulação cranial da tíbia proximal são características que 

conduzem à sobrecarga do LCCr através da intensificação do impulso tibial 

cranial (BUDSBERG et al, 2007; BUTTERWORTH et al, 2000; DECAMP et 

al, 2006; DROST et al, 2006; GRIFFON et al, 2009; HARASEN, 2010).  

O efeito cumulativo provocado pelo repetitivo esforço da articulação e 

do LCCr pode exacerbar o desequilíbrio dinâmico gerado por outros fatores 

como por exemplo, a conformação, provocando a sobrecarga e consequente 

falha por fadiga do LCCr. Desta forma os efeitos da obesidade podem ser 

explicados e relacionados com a incidência da rotura do LCCr em raças de 

grande porte (BUDSBERG et al, 2007; BUOTE et al, 2009; GRIFFON, 2009; 

HAYASHI et al, 2004). Por outro lado o enfraquecimento do LCCr e de outros 

estabilizadores dos tecidos moles (músculos, ligamentos e tendões) secundário 

à castração/esterilização, imobilização ou sedentarismo é visto como um 

mecanismo de adaptação associado à rotura não traumática do LCCr (BUOTE 

et al, 2009; GRIFFON, 2009).  
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4.3. LESÕES NO MENISCO 

As lesões do menisco são comuns em cerca de 70% dos casos de rotura 

do LCCr (ANDREWS et al, 2006; BEALE, 2007). 

O ligamento colateral medial mantem-se tenso em ambas extensão e 

flexão do joelho enquanto o ligamento colateral lateral está tenso apenas em 

extensão. Durante a flexão, a lassidão do ligamento colateral lateral permite a 

rotação interna da tíbia com deslocamento caudal e cranial do côndilo lateral do 

fémur sobre a mesa tibial. O menisco lateral acompanha este movimento 

durante a flexão e extensão da articulação (BEALE, 2007; SLATTER, 2003).  

O menisco medial está limitado na sua mobilidade devido à sua forte 

ligação com o ligamento colateral medial, o que o torna suscetível a lesões de 

esmagamento e dilaceramento quando ocorre rotura do LCCr. Os tipos de lesão 

podem ser classificados como: vertical longitudinal, obliqua ou em flap, radial, 

horizontal, degenerativa e complexa que consiste numa combinação das 

anteriores. A designação vertical longitudinal inclui as designações 

completa/incompleta (a porção lesionada do menisco não se encontra 

deslocado) e em “asa de balde” (a porção lesionada do menisco está deslocada) 

(ANDREWS et al, 2006; BEALE, 2007; BOUDRIEAU et al, 2012). 

O menisco tem fraca capacidade regenerativa devido há sua pouca 

vascularização. Por esse motivo o tratamento consiste na preservação da 

cartilagem intacta e remoção da porção lesada do menisco (meniscectomia) 

precavendo problemas de claudicação (BEALE, 2007; SLATTER, 2003).  

A libertação do menisco medial intacto através da incisão do corno 

caudal do menisco pode ser realizada para prevenir lesões posteriores à rotura 

do LCCr. É uma técnica controversa pois apesar de reduzir a probabilidade de 

lesões vai potenciar a progressão de DAD devido à diminuição da transmissão 

de carga ao longo do membro e redução do potencial estabilizador do menisco 

(ANDREWS et al, 2006; BEALE, 2007; DUNNING et al, 2005; SLATTER, 

2003).  

As lesões do menisco sem a rotura do LCCr são raras no cão. Quando 

ocorrem afetam geralmente o menisco lateral e estão associadas a sobrecargas 

traumáticas (BEALE, 2007).  
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4.4. SINAIS CLÍNICOS  

A severidade da sintomatologia irá depender da gravidade da lesão no 

ligamento. Cães com rotura traumática podem não apoiar o peso no membro 

afetado e sofrem de claudicação aguda, que diminui gradualmente ao fim de 3-

5 semanas (SLATTER, 2003).  

Os casos crónicos de rotura do LCCr apresentam uma história insidiosa 

e intermitente de claudicação do membro posterior que é exacerbada pela 

atividade física do animal. A atrofia muscular progride com o tempo (BEALE, 

2007; MUIR, 2010; SLATTER, 2003).  

 

 

4.5. DIAGNÓSTICO 

Para o diagnóstico da rotura do LCCr é fundamental o conhecimento do 

historial e a examinação física do animal com comprovação da instabilidade 

crânio-caudal do joelho (ARNOCZKY et al, 1977; SLATTER, 2003).  

Uma observação distante permite avaliar a condição corporal e a 

postura. O teste de sentar descrito por Slocum indicia lesão do LCCr quando o 

animal se senta e dispõem o membro posterior afetado em abdução (DECAMP 

et al, 2006; MUIR, 2010). A avaliação da marcha permite discernir qual o 

membro afetado e o grau de dor/desconforto. O local escolhido deve ser 

suficientemente amplo para permitir a avaliação do passo, trote e galope. 

Frequentemente certos graus de claudicação são inexistentes a passo mas 

detetáveis a trote e a galope (CANNAP, 2007; THRALL, 2013). Em casos de 

rotura bilateral o animal tenderá a inclinar-se para a frente de forma a alterar a 

postura e aliviar o peso nos membros pélvicos. Por vezes a relutância em 

levantar pode ser confundida com quadros neurológicos tais como mielopatias 

degenerativas ou herniação de um disco intervertebral (HARASEN, 2010; 

MUIR, 2010). 

Durante o exame ortopédico a palpação permite avaliar e comparar a 

massa muscular e a presença/ausência de dor em ambos os membros pélvicos 

(SLATTER, 2010). O tendão patelar deve ser examinado simultaneamente em 

ambos os lados começando pela patela, descendo distalmente ao longo do seu 

comprimento (BROWN et al, 2007). Num animal saudável as margens lateral 
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e medial do tendão são facilmente distintas, porém em caso de rotura do LCCr 

a efusão e fibrose articular tornam a sua palpação mais difícil tanto do lado 

medial como lateral. Nos casos crónicos é comum a atrofia muscular 

(quadríceps femoral) e o espessamento fibrótico periarticular do lado medial 

(“buttress” medial) que poderá estar associado com lesão crónica do menisco 

(BEALE, 2007; DECAMP et al, 2006; HARASEN, 2002; MUIR, 2010). A 

fibrose da cápsula articular e estruturas associadas estabiliza parcialmente o 

joelho apesar não ser suficiente para evitar a sua contínua degeneração (DE 

BRUIN et al, 2006).   

A manipulação do membro pélvico revela dor em extensão e flexão 

sendo a presença de clique ou estalo indicativo de lesão do menisco medial 

(BEALE, 2007; BOUDRIEAU, 2012; SCHULZ, 2013). 

Para um diagnóstico definitivo a avaliação da instabilidade crânio-

caudal é feita através do “teste de gaveta” e/ou teste de compressão tibial. O 

teste de gaveta consiste na indução do movimento de deslizamento cranial da 

tíbia em relação ao fémur. Com o animal em decúbito lateral e o joelho em 

flexão parcial, o examinador coloca o polegar na região condilar caudal do 

fémur e o indicador na patela (Figura 3). O polegar da outra mão é colocado 

caudalmente na cabeça da fíbula e o indicador na crista da tíbia (BOUDRIEAU 

et al, 2012; HARASEN, 2002; MUIR, 2010; SCHULZ, 2013).  

A tentativa de induzir o movimento pode provocar dor e o aumento da 

tensão muscular do animal sendo por vezes necessário recorrer à sedação 

(DECAMP, 2006; HARASEN, 2002; MUIR, 2010).  

Animais com rotura parcial do LCCr apresentam frequentemente teste 

de gaveta positivo apenas em flexão, o que implica rotura primária da banda 

crânio-medial do LCCr uma vez que a banda caudo-lateral esta laxa durante o 

movimento de flexão (CANNAP, 2007).  

Animais jovens (10-12 meses) podem apresentar lassidão cranial e 

caudal de alguns milímetros (1-3 mm) em circunstâncias fisiológicas, porém 

com um final abrupto distinto (CANNAP, 2007; DECAMP et al, 2006; 

HARASEN, 2002).   
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O teste de compressão tibial comprime a tíbia contra o fémur, que induz 

o avanço cranial da tíbia caso haja rotura do LCCr. O examinador coloca o 

indicador sobre toda a porção cranial do joelho incluindo fémur, tendão patelar 

e crista da tíbia (CANNAP, 2007; DECAMP et al, 2006; HARASEN, 2002; 

MUIR, 2010; SCHULZ, 2013; SLATTER, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Teste de gaveta (adaptado de CANNAP, 2007). 

Figura 4: Teste de compressão tibial (adaptado de CANNAP, 2007). 
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A outra mão segura na região do tarso e com o joelho ligeiramente 

fletido (como em estação) induz o movimento de flexão dorsal do membro 

seguido de relaxamento (Figura 4) (CANNAP, 2007; DECAMP et al, 2006; 

HARASEN, 2002; MUIR, 2010; SCHULZ, 2013; SLATTER, 2003). No 

animal com o mecanismo do tendão gastrocnémios-calcâneo (ou tendão de 

Aquiles) intacto, a flexão do tarso produz uma força dirigida distalmente desde 

a origem do músculo gastrocnémios até ao aspeto caudal dos côndilos femorais, 

que provoca tensão no LCCr (HARASEN, 2002). 

Em caso de rotura a força descendente dos côndilos femorais empurra a 

tíbia proximal cranialmente. Apesar de uma interpretação mais subjetiva este 

teste possui a vantagem de poder ser efetuado com o animal em estação e 

provocar menos dor comparativamente ao teste de “gaveta” (DECAMP et al, 

2006; HARASEN, 2010; MUIR, 2010).  

A ausência de sinais de instabilidade à palpação durante o exame 

ortopédico não descarta o diagnóstico da rotura do LCCr. A sua deteção pode 

ser mascarada devido a: efusão articular numa fase inicial da patologia, aumento 

do tónus muscular causado por dor ou stress, rotura do menisco ou a fibrose 

periarticular em casos crónicos (CANNAP, 2007; MUIR, 2010).  

O aumento da rotação interna da tíbia sobre o fémur associado à rotura 

do LCCr pode também ser usado como meio de diagnóstico, no entanto pode 

estar presente tanto na rotura do LCCr como do LCCd. A amplitude de torsão 

deve ser sempre comparada com o membro contra lateral (ARNOCZKY, 2004; 

DECAMP et al, 2006; MUIR, 2010).  

A radiografia mostra a relação espacial entre os ossos ao nível da 

articulação, sendo utilizada há décadas para diagnosticar patologia do joelho. 

Em casos onde o movimento de “gaveta” é pouco evidente ou ausente, a técnica 

radiográfica em compressão tibial permite um diagnóstico específico e mais 

preciso da instabilidade crânio-caudal do joelho em situações de rotura total ou 

parcial do LCCr (DECAMP et al, 2006; MUIR, 2010). O protocolo consiste 

primeiramente numa projeção lateral regular com o joelho em posição neutra 

(flexão a 90o graus) seguida de uma segunda projeção em que mantendo a 

posição do joelho se força a flexão da articulação do tarso. Num pequeno 

número de casos o deslocamento cranial da tíbia proximal pode ser visível numa 



Rutura do Ligamento Cruzado Craneal - Revisão Bibliográfica 

 
 

15 
 

projeção lateral regular (denominado sinal de “Cazieux” positivo), indicando 

sempre a rotura do LCCr (MUIR, 2010).  

A nível radiográfico existem outras alterações visíveis associadas com a 

degeneração e osteoartrose da articulação como a formação de osteófitos e a 

alteração da opacidade da gordura infrapatelar (AMASAKI et al, 2015; 

BUCKLAND-WRIGHT et al, 2000; DECAMP et al, 2006; BOUDRIEAU et 

al, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Projeção lateral do joelho A - sem alterações. Setas indicam a zona triangular 

translúcida da gordura infrapatelar; B – Com aumento do volume sinovial. Setas indicam 

diminuição da visibilidade da zona translucida (adaptado de THRALL, 2013). 

 

A almofada de gordura infrapatelar é visível radiograficamente como 

uma sombra translucida de forma triangular caudal ao tendão patelar. 

A perda de visibilidade desta sombra translucida devido ao aumento da 

opacidade dos tecidos moles nesta zona são achados consistentes com distensão 

sinovial, aumento do volume do liquido sinovial (efusão articular do joelho) 

e/ou edema da gordura infrapatelar (Figura 5) (BOUDRIEAU et al, 2012; 

DECAMP et al, 2006; THRALL, 2013).  

A formação de osteófitos é consequência do processo inflamatório e 

degenerativo produzido pela instabilidade articular. Inicialmente são 

proliferações da cartilagem articular que mais tarde ossificam e se tornam 

visíveis radiograficamente. Surgem nas margens osteocondrais da tróclea 

femoral, nos côndilos da tíbia e nos locais de inserção do ligamento colateral 
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medial fémur. São uma das componentes da DAD (BOUDRIEAU et al, 2012; 

DECAMP et al, 2006; THRALL, 2013). 

Recentemente métodos como ecografia, tomografia computorizada e 

ressonância magnética tem sido utilizados como meio de diagnóstico.  

O exame ecográfico é realizado com uma sonda de alta resolução com 

10 – 14 MHz. O transdutor linear é o mais adequado pois permite visualizar as 

estruturas superficiais com detalhe, minimizando os artefactos que ocorrem 

quando as fibras do tendão ou ligamento não são perpendiculares ao feixe 

(anisotropia). As potenciais lesões do ligamento devem ser procuradas tanto no 

plano sagital como transversal. Os ligamentos cruzados são visualizados 

idealmente em plano sagital com uma abordagem cranial ao joelho em extensão 

total. O exame ecográfico permite também identificar as efusões articulares 

sépticas e assépticas MATTOON et al, 2015; MUIR, 2010).  

Ao contrário da técnica radiográfica, a ressonância magnética permite a 

visualização dos ligamentos cruzados e do menisco permitindo a deteção da 

mais pequena alteração patológica (ex. roturas parciais). Os tendões e 

ligamentos aparecem normalmente como estruturas lineares homogéneas com 

baixa intensidade de sinal e margens bem definidas. Em casos agudos de rotura 

do LCCr pode ser evidente a descontinuidade do ligamento. Com a cronicidade 

pode haver a ausência completa do LCCr ou apenas ser evidente uma cicatriz 

vestigial com sinal de baixa intensidade (MUIR, 2010).  

 

A tomografia computorizada permite as imagens de corte transversal 

permitindo visualizar as estruturas sem sobreposição (MUIR, 2010; 

SAUNDERS et al, 2011). As estruturas ósseas e a gordura infrapatelar são 

facilmente identificáveis, porém para visualizar claramente os tecidos moles 

intra-articulares torna-se necessária a utilização de meio de contraste (DROST 

et al, 2009; SAUNDERS et al, 2011).  

Apesar das imagens não se revelarem muito úteis na avaliação da 

integridade do LCCr e do menisco, a particularidade de permitir detetar 

pequenos fragmentos ósseos torna esta técnica particularmente útil em casos de 

avulsão do LCCr em cães jovens (MUIR, 2010; SAUNDERS et al, 2011).  
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Artroscopia é definida como sendo endoscopia na articulação. Esta 

técnica invasiva é realizada com um endoscópio rígido, requerendo alguma 

experiência e conhecimento quando aplicada ao joelho, sendo usada não só 

como meio de diagnóstico mas também como ferramenta terapêutica de 

extrema precisão. Entre as suas vantagens está a capacidade de aceder e 

visualizar com ampliação as estruturas da articulação permitindo avaliar os 

casos de rotura total ou parcial do LCCr e lesões no menisco (BOUDRIEAU et 

al, 2012; CANNAP, 2007; MOORE et al, 1995).  

Tradicionalmente a artrotomia continua a ser o método mais direto de 

diagnóstico de rotura do LCCr, permitindo avaliar a integridade de toda a 

articulação nomeadamente o menisco medial. De acordo com a preferência do 

cirurgião a incisão pode ser feita medial ou lateral à patela e tendão patelar. De 

todas as técnicas abordadas anteriormente esta é a mais invasiva.  

Tanto a artroscopia como a artrotomia permitem a remoção de zonas 

lesionadas do menisco e do LCCr de forma a diminuir a inflamação e 

degeneração da articulação (DECAMP et al, 2006; MUIR, 2010).  

 

4.6. TRATAMENTO 

Está comprovado que a instabilidade articular que advém da rotura do LCCr 

resulta inevitavelmente no início de alterações degenerativas progressivas do 

joelho (osteófitos periarticulares, erosão articular, lesão no menisco) ao fim de 

algumas semanas (APELT et al, 2007; BOUDRIEAU et al, 2007; 

BUCKLAND-WRIGHT et al, 2000; BUTTERWORTH et al, 2000; DECAMP 

et al, 2006; VASSEUR, 1984).  

A escolha da natureza do tratamento é feita em função das características do 

animal (idade, porte, condição corporal, estilo de vida) e das expectativas e 

condições económicas do proprietário (SLATTER, 2003; VASSEUR; 1984).  

Até a data nenhuma técnica cirúrgica ou tratamento médico demonstrou 

parar ou impedir a progressão de DAD na prática clinica (MUIR, 2010).  
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4.6.1. TRATAMENTO MÉDICO CONSERVATIVO   

Os casos de rotura do LCCr em raças pequenas de peso inferior a 15 Kg 

podem ser geridos através do tratamento médico/conservativo (MOORE et al, 

1995; SLATTER, 2003; VASSEUR, 1984).  

Consiste no controlo e perda de peso, dieta controlada, exercícios de 

reabilitação, uso de cintas dinâmicas e restrição da atividade física (passeios à 

trela de 10 minutos). A modificação da atividade física deve ser mantida por 

um período de 6-8 semanas permitindo o repouso sem que ocorra atrofia 

muscular ou perda de função do membro (CANNAP, 2007; DECAMP et al, 

2006; MUIR, 2010; SLATTER, 2003; HARARI, 2013).  

Na vertente médica do tratamento recorre-se ao uso de fármacos anti-

inflamatórios, analgésicos e condroprotetores (CANNAP, 2007; DECAMP et 

al, 2006; MUIR, 2010).  

A sinergia criada pelas duas vertentes terapêuticas 

(medico/conservativo) permite obter melhores resultados utilizando doses de 

fármacos gradualmente mais baixas reduzindo desta forma potenciais efeitos 

secundários (MUIR, 2010). Esta abordagem terapêutica tem como objetivos 

minimizar os sinais clínicos da osteoartrite, manter ou melhorar o uso do 

membro e se possível abrandar a progressão da DAD (DECAMP et al, 2006; 

MUIR, 2010).  

A persistência da claudicação no final das 6-8 semanas é indicativo de 

lesão no menisco sendo recomendado o tratamento cirúrgico (SLATTER, 

2003).  

 

4.6.2. TRATAMENTO CIRÚRGICO 

Atualmente estão descritos para o cão inúmeros procedimentos 

cirúrgicos não apenas para a reconstrução e reparação do LCCr em caso de 

rotura mas também para o tratamento da instabilidade articular que dai advém. 

Sobre a escolha da técnica mais adequada a cada caso irão pesar vários fatores, 

sendo sempre uma decisão controversa (ARAGON et al, 2005; MUIR, 2010).  

Na maioria dos casos a artrotomia deve ser efetuada, permitindo a 

exploração, limpeza e lavagem da articulação independentemente da técnica de 

estabilização utilizada. É realizada a resseção do LCCr remanescente e as 
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eventuais lesões no menisco são tratadas por meniscectomia parcial. Qualquer 

osteófito que possa interferir com o funcionamento da articulação é removido. 

Clinicamente grande parte dos autores citam uma taxa de sucesso de 85-90 % 

após cirurgia incluindo animais com presença de claudicação há alguns meses 

(BUTTERWORTH et al, 2000; DECAMP et al, 2006).  

Nenhuma técnica cirúrgica interrompe consistentemente o 

desenvolvimento ou a progressão da DAD, no entanto pretende-se que seja 

menor do que o joelho não intervencionado (APELT et al, 2007; BUDSBERG 

et al, 2007; DECAMP et al, 2006).  

 

 

4.6.2.1. TÉCNICAS DE SUBSTITUIÇÃO  

Tradicionalmente os tratamentos cirúrgicos tem procurado a 

estabilização passiva do joelho através da substituição do LCCr por 

autoenxertos, xeno-enxertos ou materiais sintéticos. As técnicas cirúrgicas 

descritas podem ser agrupadas em intra-articulares e extra-capsulares 

(BUTTERWORTH et al, 2000; CANNAP, 2007; MUIR, 2010).  

 

 

4.6.2.1.1. TÉCNICAS DE SUBSTITUIÇÃO INTRA-ARTICULAR  

Independentemente do tecido utilizado para a reconstrução do LCCr 

todos são avasculares no momento da sua implantação. O processo de 

incorporação do enxerto passa ao longo de aproximadamente 20 semanas por 

fases de inflamação e necrose, revascularização e proliferação celular e 

finalmente remodelação. Durante este processo as propriedades mecânicas do 

enxerto são comprometidas (BOUDRIEAU et al, 2012; SLATTER, 2003). 
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A técnica de Paatsama em 1952 teve por base a modificação da técnica 

de 1917 de Hey Groves utilizada em medicina humana. Consistia na 

substituição do LCCr por uma banda de fáscia lata de 1.5 cm – 2 cm de largura 

que era passada através de tuneis criados no fémur e na tíbia com a orientação 

idêntica à do LCCr. (Figura 6) A extremidade era em seguida suturada ao tendão 

patelar ou passada através de um orifício na tuberosidade tibial e suturada à 

fáscia lateralmente (ARNOCZKY, 2004; BUTTERWORTH et al, 2000; 

DECAMP et al, 2006; MUIR, 2010; ROBINS, 2008). 

 

Modificações da técnica da fáscia lata foram efetuadas por Singleton em 

1957, Titemeyer e Brinker em 1958, Rudy em 1974, Dickinson e Nunamaker 

em 1977 e Hulse em 1980 (under-and-over) (MUIR, 2010). 

No entanto vários autores relatam o uso de outros tecidos como auto-

enxertos incluindo pele, tendão e musculo. Les Vaughan publicou um estudo 

comparativo em 1963 onde concluía que um enxerto de pele tinha uma força 

superior a um enxerto de fáscia e até mesmo de nylon (ROBINS, 2008).  

O tendão patelar foi utilizado no cão por Dueland (Figura 7) em 1966 

com base na adaptação da técnica humana relatada por Campbell em 1936. O 

enxerto consistia no terço central do tendão patelar com uma cunha medial da 

patela que era posteriormente passado através de um túnel ósseo no fémur e 

suturado ao músculo gastrocnemius (ARNOCZKY, 2004; BUTTERWORTH 

et al, 2000; MUIR, 2010).  

Figura 6: Técnica de Paatsama. a - corte da banda da fáscia lata; b - passagem pelos 

túneis ósseos do fémur e da tíbia (adaptado de ARNOCZKY, 2004). 
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Figura 7: Técnica do tendão patelar. a - corte do terço medio do tendão patelar; b - passagem 

através do túnel ósseo e fixação através de pin com posterior sutura ao músculo gastrocnémios 

(adaptado de ARNOCZKY, 2004). 
  

 

Nos procedimentos intra-articulares onde são efetuados tuneis ósseos 

para além do risco de danificar o LCCd aquando a perfuração, é particularmente 

difícil replicar a orientação original do LCCr. Esta particularidade conduz 

geralmente ao excesso de tensão no ligamento de substituição e consequente 

desgaste e rotura prematura. (17, 26, 51) 

O procedimento original da técnica over-the-top foi descrito por 

Arnoczky et al em 1979. Um terço medial do complexo patela - tendão patelar 

é isolado através de uma incisão longitudinal no tendão e osteotomia do aspeto 

antero-medial da patela (Figura 8). A incisão é prolongada proximalmente pela 

fáscia lata. O comprimento do enxerto deve ter no mínimo uma vez e meia a 

distância entre a patela e a tuberosidade tibial. 
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   Figura 8: Técnica Over-the-top (adaptado de ARNOCZKY, 2004). 

 

 

Posteriormente é passado com a orientação original do LCCr no sentido 

ântero-posterior (Figura 9) através da articulação do joelho com o membro em 

flexão. A extremidade livre é puxada sobre o côndilo lateral do fémur e suturada 

ao periósteo (ARNOCZKY, 2004; BOJRAB et al, 2014; MUIR, 2010; 

SLATTER, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: A - Representação esquemática da anatomia normal e orientação espacial do LCCr; B – 

Orientação do enxerto de tendão patelar na técnica over-the-top. (adaptado de BOJRAB et al, 2014) 
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Contudo o procedimento original de Arnoczky apresentava alguns 

desafios técnicos nomeadamente a preparação do segmento patelar e a 

passagem do enxerto através da articulação. Em 1980 Hulse et al modificaram 

a técnica utilizando fáscia lata e o terço lateral do tendão patelar como enxerto 

(DUNNING et al, 2005; SLATTER, 2010).  

 

 

4.6.2.1.2. TÉCNICAS DE SUBSTITUIÇÃO EXTRA-CÁPSULAR  

Segundo alguns autores os procedimentos de estabilização extra-

cápsular devem apenas ser realizados após avaliação e tratamento da patologia 

intra-articular através de artrotomia ou artroscopia. O conceito básico envolve 

o uso de materiais sintéticos ou biológicos com pontos de fixação femoral e 

tibial. A resistência passiva aos movimentos de translação cranial e rotação 

interna da tíbia permite a estabilização da articulação a longo prazo através da 

formação de fibrose periarticular (MUIR, 2010).  

A técnica de imbricação da faísca lata descrita por Childers em 1966 

consiste na aplicação de suturas de Lembert com orientação ântero-posterior 

provocando a sobreposição de duas camadas da fáscia lateral sobre a articulação 

do joelho (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Técnica de imbricação da fáscia lata. a – Encerramento da 

incisão cápsular; b – sutura de imbricação com pontos de Lembert ao longo da 

fáscia lateral (adaptado de ARNOCZKY, 2004). 
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O aumento de tensão dos tecidos periarticulares confere estabilidade à 

articulação. A colocação das suturas no aspeto lateral do joelho impede a 

tendência para rotação interna da tíbia nos casos de rotura do LCCr 

(ARNOCZKY, 2004; DECAMP et al, 2006; MUIR, 2010; SLATTER, 2003; 

TOMLINSON, 2005).  

Em 1971 Pearson, McCurnin e associados modificaram a técnica pelo 

aumento do número de suturas e pela adição da imbricação medial 

(ARNOCZKY, 2004; DECAMP et al, 2006).  

Em 1970 DeAngelis e Lau descreveram a técnica de imbricação 

retinacular lateral (Figura 11). Consiste na ancoragem da sutura com material 

não absorvível de grande resistência em torno da fabela lateral do fémur e do 

terço distal do tendão patelar junto a sua inserção na tuberosidade tibial. A 

fabela encontra-se diretamente caudal ao terço distal da patela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Técnica de imbricação retinacular lateral. a – Colocação da sutura no tecido conjuntivo 

denso em torno da fabela; b – passagem pelo terço distal do tendão patelar; c – Sutura completa com 

membro em posição funcional (adaptado de ARNOCZKY, 2004). 
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A sutura pode ser tensionada manualmente ao fechar ou com o auxílio 

de instrumento específico para esse propósito, devendo suprimir totalmente o 

movimento cranial de gaveta. Esta técnica é utilizada juntamente com a sutura 

de imbricação da fáscia lata (ARNOCZKY, 2004; BOUDRIEAU et al, 2012; 

DECAMP et al, 2006; TOMLINSON, 2005).  

O facto de ambas as extremidades da sutura estarem ancoradas em 

tecidos moles levantou a questão do seu afrouxamento prematuro dando origem 

a modificações da técnica através da passagem distal da sutura por um túnel 

ósseo e por baixo do tendão patelar ou por dois túneis transversos na 

tuberosidade tibial, denominando-se sutura fabelo-tibial (ARNOCZKY, 2004; 

BUTTERWORTH et al, 2000; DUNNING et al, 2005).  

Diferentes abordagens e modificações se seguiram. Em 1975 Flo 

descreve outra alteração da técnica envolvendo a colocação de suturas fabelo-

tibiais lateral e medial passando por um túnel ósseo na tuberosidade tibial 

(Figura 12). A sutura lateral é sempre fechada primeiro provocando a rotação 

externa da tíbia, limitando a sua rotação interna. Uma terceira sutura é passada 

pela fabela lateral até ao retináculo ao longo do aspeto lateral da patela 

(ARNOCZKY, 2004; BUTTERWORTH et al, 2000; DECAMP et al, 2006).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1981 Gambardella et al propõem o uso de três suturas laterais 

ancoradas no tendão patelar distal, uma desde a fabela e duas no ligamento 

colateral lateral (SLATTER, 2003). 

Figura 12: Técnica de Imbricação retinacular modificada (adaptado de DECAMP et al, 2006). 
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 A técnica “Three-in-one” consistia numa modificação do procedimento 

descrito por Flo onde as principais diferenças são o avanço da porção caudal do 

músculo sartorius medialmente e do bíceps femoral lateralmente, para adicional 

suporte pós-operatório. Em cães com menos de 15 Kg a sutura fabelopatelar 

medial era eliminada (DECAMP et al, 2006; SLATTER, 2003).  

A transposição da cabeça da fíbula surgiu como uma técnica extra-

cápsular alternativa desenvolvida em 1985 por Smith e Torg. Consiste na 

libertação e deslocação cranial da cabeça da fíbula juntamente com o ligamento 

colateral lateral e posterior fixação à tíbia colocando o ligamento colateral 

lateral sobre tensão (Figura 13). O nervo peronial deve ser identificado e 

protegido aquando o corte das inserções ligamentosas entre a cabeça da fíbula 

e a tíbia. O movimento cranial de gaveta e a rotação interna da tíbia são 

contrapostos pelo ligamento transposto. Estudos clínicos demonstram que para 

além de uma redução no tempo de convalescença ocorre um aumento gradual 

da resistência e qualidades estruturais do LCL. Este procedimento pode ser 

utilizado em cães de qualquer tamanho com roturas agudas e crónicas do LCCr 

(DECAMP et al, 2006; MOORE et al, 1995; SCHULZ, 2013; TOMLINSON, 

2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Técnica de transposição da cabeça da fíbula (adaptado de DECAMP et al, 2006).  
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A última variação nas técnicas extra-capsulares é o sistema “Tightrope” 

desenvolvido e patenteado pelo Dr. Cook da Universidade de Missouri – USA 

e a empresa “Arthrex Vet systems” (BOUDRIEAU et al, 2012; COOK, 2007; 

HARASEN; 2010; MUIR, 2010).  

 

 

 

 

 

 

É baseada no princípio da imbricação retinacular lateral e na isometria 

dos pontos de ancoragem no fémur e na tíbia. Consiste na aplicação de uma 

sutura sintética (Figura 14) em pontos isometricamente mais precisos através 

de dois túneis ósseos no fémur e na tíbia. O procedimento é minimamente 

invasivo, utilizando um método com botões de fixação no aspeto medial do 

fémur distal e tíbia proximal para encerrar a sutura (Figura 15) (BOUDRIEAU 

et al, 2012; COOK, 2007; HARASEN, 2010; MUIR, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 15: Técnica Tightrope (adaptado de MUIR, 2010). 

Figura 14: Ligamento sintético usado na técnica Tightrope (Adaptado de Cook, 2007). 



Rutura do Ligamento Cruzado Craneal - Revisão Bibliográfica 

 
 

28 
 

4.6.2.2. TÉCNICAS DE CORREÇÃO BIOMECÂNICA  

Nas últimas décadas as técnicas de substituição foram utilizadas para 

restaurar a estabilidade, limitar a DAD e evitar lesões no menisco em cães com 

rotura do LCCr do joelho. Apesar dos excelentes resultados obtidos estes 

procedimentos apresentavam algumas limitações (BOUDRIEAU et al, 2007; 

SLATTER, 2003).  

As técnicas extra-cápsulares ao eliminarem por completo a rotação 

interna da tíbia durante a flexão do joelho, alteram a cinemática da articulação, 

provocando um aumento da compressão das superfícies articulares e o risco de 

lesão das cartilagens e do menisco. As técnicas intra-articulares permitem 

preservar o movimento normal da articulação porém o enxerto é frequentemente 

comprometido devido às propriedades biomecânicas inadequadas e à necrose 

avascular. Com o intuito de ultrapassar estas falhas foi introduzida uma nova 

abordagem terapêutica que não procura repor a função do LCCr mas 

providencia a estabilização funcional da articulação através da diminuição do 

impulso tibial cranial (SLATTER, 2003).  

 

 

Medição do Ângulo do Plateau Tibial (APT) 

A medição pré-operatória convencional do APT é realizada numa 

projeção lateral do membro pélvico centrada no joelho e incluindo o talus com 

uma flexão de 90 º. Idealmente tanto os côndilos do fémur como da tíbia devem 

estar perfeitamente sobrepostos e os tubérculos intercondilares da tíbia visíveis. 

Desvios à exposição ideal poderão afetar significativamente a exatidão da 

medição do APT (BOUDRIEAU et al, 2012; SLATTER, 2003). A linha do 

plateau tibial (PT) é traçada pela união entre os pontos definidos pela 

extremidade do bordo cranial e caudal do tubérculo medial da tíbia. O eixo 

funcional da tíbia é definido pela linha que une o ponto médio entre os 

tubérculos intercondilares medial e lateral da tíbia e o centro da articulação 

talocrural. A partir do ponto de interceção das duas linhas anteriores traça-se 

uma terceira linha perpendicular à linha do eixo funcional da tíbia. O APT vai 

ser medido entre a linha do PT e a linha perpendicular ao eixo funcional da tíbia 

(Figura 16) (BOJRAB et al, 2014; BOUDRIEAU et al, 2012; SLATTER, 

2003).  
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Cranial Tibial Wedge Osteotomy – CTWO 

Em 1984 Barclay Slocum relata uma nova técnica cirúrgica focando o 

conceito da estabilização dinâmica. A “cranial tibial wedge osteotomy” 

(CTWO) pretende eliminar a subluxação cranial da tíbia através da excisão de 

uma cunha com base cranial na tíbia proximal reduzindo consequentemente o 

APT. A inclinação do PT é normalmente 22–25º sendo o objetivo deste 

procedimento a sua redução para aproximadamente 5º. De acordo com o 

modelo proposto por Slocum, esta alteração irá tornar a força de reação da 

articulação perpendicular ao PT e neutralizar o impulso tibial cranial 

(BOUDRIEAU et al, 2012; DECAMP et al, 2006; KIM et al, 2008; MUIR, 

2010; SCHULZ, 2013; SLOCUM et al, 1984; TOMLINSON, 2005).  

 

 

Figura 16: Determinação do APT. TPS – linha do plateau tibial; TPA – ângulo do plateau 

tibial. (adaptado de BOJRAB et al, 2014). 
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As duas margens da tíbia são opostas e estabilizadas com uma placa de 

osteossíntese. A osteotomia deve ser realizada o mais proximal possível mas 

permitindo a colocação de pelo menos três parafusos em cada segmento da tíbia 

(Figura 17). 

Estudos biomecânicos recentes afirmam que para atingir o APT de 5º 

pós-cirúrgicos, o ângulo da cunha a ser removido deve igualar as medições pré-

operativas do APT. Logicamente iria resultar num APT final de 0º contudo a 

CTWO induz alterações no eixo longitudinal da tíbia que devem ser 

contempladas. Para minimizar a variabilidade dos resultados é possível recorrer 

ao método trigonométrico ou a um modelo radiográfico esterilizado.  

As complicações nesta técnica estão associadas com falhas na fixação 

ou a não união óssea. Apresenta com desvantagens a variabilidade do APT pós-

cirúrgico, a possibilidade de criar “patela baixa”, encurtamento do membro 

pélvico e angulações inestéticas da tíbia. Apresenta como vantagens não 

requerer material específico ou patenteado, poder ser executada em cães com a 

placa de crescimento tibial aberta e também a capacidade de correção em casos 

de conformação anormal da tíbia e “patela alta” (KIM et al, 2008; SLOCUM et 

al, 1984). 

Figura 17: Técnica CTWO. Dto. - excisão da cunha; Esq.- fixação (adaptado de KIM et al, 2008). 
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Tibial Plateau Leveling Osteotomy – TPLO 

Em semelhança à CTWO, a “Tibial Plateau Leveling Osteotomy” 

(TPLO) assenta no princípio da estabilidade dinâmica crânio-caudal do joelho 

durante a fase de apoio da marcha, através da redução do APT. Proposta por 

Slocum em 1993, envolve a osteotomia radial da tíbia proximal com a posterior 

rotação do segmento proximal (DECAMP et al, 2006; KIM et al, 2008; 

MCCARTHY, 2009; SLOCUM et al, 1993; TOMLINSON, 2005). 

 

A projeção radiográfica lateral para além de permitir determinar o APT 

serve também para um planeamento pré-cirúrgico detalhado. Através de 

software de imagem ou da sobreposição de modelos transparentes à imagem 

radiográfica (Figura 18), é determinado o local de fixação do pin proximal da 

guia de corte, o tamanho da lâmina e da placa a utilizar bem como a quantidade 

exata de rotação para obter os 5 º de inclinação do PT pós-cirúrgico (BOJRAB 

et al, 2014; BOUDRIEAU et al, 2012; DECAMP et al, 2006; KIM et al, 2008; 

SCHULZ, 2013; SLOCUM et al, 1993).  

Uma lâmina de serra bi-radial é utilizada para efetuar a osteotomia em 

forma de crescente. O ponto de fixação para a guia de corte deve ser o mais 

proximal possível ao longo do eixo funcional da tíbia sem entrar na sua 

superfície articular. O centro da osteotomia ditará o centro de rotação do 

segmento do PT. A extremidade proximal da osteotomia deve ficar centrada 

Figura 18: A – Medição do APT pré-operatório e cálculos trigonométricos para determinar a 

rotação do fragmento proximal da tíbia; B – APT pós-cirúrgico (adaptado de SLATTER, 2003). 
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entre o ponto mais cranial do APT e a tuberosidade tibial. A extremidade distal 

deve ficar perpendicular ao eixo funcional da tíbia. A magnitude de rotação do 

segmento proximal da tíbia é determinada recorrendo a valores tabelados para 

um determinado APT ou através de cálculos trigonométricos. A fórmula C = 

2R (sin [α/2] permite obter o deslocamento (C) do fragmento proximal em 

milímetros, onde R representa o raio da lâmina e α a subtração entre APT pré-

cirúrgico e o APT final (Figura 18). Uma projeção radiográfica caudo cranial 

pré-cirúrgica permite complementar a avaliação, determinando o alinhamento 

da tíbia, posição da cabeça da fíbula e identificar marcos palpáveis 

inviabilizando a colocação de parafusos intra-articulares aquando a fixação da 

placa (BOJRAB et al, 2014; BOUDRIEAU et al, 2012; DECAMP et al, 2006; 

KIM et al, 2008).  

Estudos biomecânicos mais recentes em cadáveres demonstraram que 

um APT pós-cirúrgico de 6,5º neutraliza o impulso tibial cranial e APT 

inferiores induzem subluxação caudal da tíbia aumentando a tensão do LCCd 

(BOUDRIEAU et al, 2012; DECAMP et al, 2006; SLATTER, 2003).  

Podem ser efetuadas correções de deformidades angulares e torsionais 

através da TPLO. Em casos de APT excessivos (acima dos 34º) a TPLO pode 

ser usada em combinação com a CTWO (BOUDRIEAU et al, 2012).  

As complicações nesta técnica estão associadas com a inflamação e 

espessamento do tendão patelar, hemorragia significativa (artéria tibial cranial), 

rotura do LCCd, falha do implante, fraturas da tuberosidade tibial e da fíbula. 

O ângulo de corte e a fricção das lâminas bi-radiais da serra oscilante podem 

induzir necrose térmica e prolongamento do período de cicatrização. O período 

de aprendizagem para esta técnica é comparativamente mais longo (BOJRAB 

et al, 2014; BOUDRIEAU et al, 2009; BOUDRIEAU et al, 2012; DECAMP et 

al, 2006; MUIR, 2010; SLATTER, 2003).  

A TPLO é atualmente a osteotomia tibial mais comum para tratamento 

da rotura do LCCr em cães de porte médio e grande, reconhecendo-se como 

vantagens a precisão geométrica, a manutenção do comprimento do membro 

pélvico, a preservação da posição original da tuberosidade tibial e da articulação 

femoropatelar (KIM et al, 2008). 
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Tibial Tuberosity Advancement – TTA 

O avanço da tuberosidade tibial foi descrito pela primeira vez em 1976 

para medicina humana por Maquet como tratamento de osteoartrite e 

condromalácia no joelho. Posteriormente Nisell em 1985 aprofundou o 

conhecimento da biomecânica inerente ao procedimento (BOUDRIEAU et al, 

2011; MUIR, 2010). 

Foi com base nestes trabalhos que Tepic e Montavon, contrariando o 

modelo proposto por Slocum, propuseram em 2002 uma abordagem similar 

para o cão afirmando que a força de reação na articulação é paralela ao tendão 

patelar (BOUDRIEAU et al, 2012; KIM et al, 2008; MONTAVON et al, 2002; 

MUIR, 2010). Durante a fase de apoio da marcha o ângulo entre o tendão patelar 

e o PT e de aproximadamente 105º. O procedimento “Tibial Tuberosity 

Advancement” (TTA) neutraliza o impulso tibial cranial pela alteração da 

conformação anatómica da tíbia e redução do ângulo entre o tendão patelar e o 

PT para 90º (APELT et al, 2007; BOUDRIEAU et al, 2007; KIM et al, 2008; 

MONTAVON et al 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O procedimento envolve uma osteotomia longitudinal subjacente à 

tuberosidade tibial (Figura 19) (BOUDRIEAU et al, 2007; KIM et al, 2008). O 

avanço da tuberosidade tibial é determinado através do método tradicional que 

Figura 19: Ilustração pós-operativa da técnica TTA (adaptado de KIM et al, 2008). 
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utiliza o PT (Figura 20 – A) ou pelo método da tangente comum (Figura 20 - 

B), sendo este último o recomendado para uso clínico por vários autores devido 

à sua precisão e relação anatómica entre os côndilos femorais e o PT. A análise 

é realizada numa projeção radiográfica medio-lateral do joelho em extensão a 

135º (BOUDRIEAU et al, 2007; BOUDRIEAU et al, 2012; MUIR, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma caixa espaçadora de tamanho adequado é implantada na porção 

proximal da osteotomia para fixar o avanço cranial da tuberosidade tibial. Uma 

placa de fixação óssea é aplicada no aspeto medial da tíbia e enxerto de osso 

esponjoso é aplicado hiato ósseo resultante com o intuito de acelerar a união 

(BOUDRIEAU et al 2007; DE BRUIN et al, 2006). O tamanho dos implantes 

(caixa e placa) é determinado no planeamento pré-operatório através do uso de 

modelos transparentes sobre a radiografia ou software de imagem 

(BOUDRIEAU et al, 2012; KIM et al 2008). As complicações nesta técnica 

estão associadas com lesões do menisco, infeções, fratura da tuberosidade tibial, 

instabilidade e falha dos implantes (BOUDRIEAU et al 2007; KIM et al 2008; 

MUIR, 2010; SCHULZ, 2013). Esta técnica é aplicável a cães de pequeno e 

grande porte com a limitação da disponibilidade de tamanho dos implantes (para 

animais de menor porte) (SCHULZ, 2013). Requer comparativamente menor 

nível técnico e é menos invasiva (BOUDRIEAU et al 2007; KIM et al 2008). 

Permite a redução da pressão retro patelar, manutenção do comprimento do 

membro pélvico e pode ser usada complementarmente para resolver luxações 

patelares mediais pela transposição da tuberosidade medial (BOUDRIEAU et 

al, 2011; MUIR, 2010).  

Figura 20: A - Método tradicional; B – Método da Tangente comum. 

(adaptado de Veterinary Instrumentation, 2015). 

 

Ligamento patelar 

Plateau tibial 
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Triple Tibial Osteotomy - TTO  

A “Triple Tibial Osteotomy” (TTO) é a técnica descrita por Warrick em 

2007 seguindo a teoria biomecânica proposta por Tepic e Montavon. Foi 

desenvolvida para ajustar o APT e a posição da tuberosidade tibial de forma a 

obter a perpendicularidade entre o PT e o tendão patelar com o mínimo de 

alterações angulares (BRUCE et al, 2007; EMMERSON et al, 2009; GLYDE 

et al, 2009; Henry Schein Animal Health, 2010; KIM et al, 2008; Veterinary 

Instrumentation, 2015). 

O procedimento consiste numa osteotomia parcial no plano frontal da 

tuberosidade tibial preservando o córtex distal, combinada com uma osteotomia 

parcial em cunha caudalmente à primeira. A oclusão da cunha diminui o APT e 

avança simultaneamente a tuberosidade tibial (Figura 21). A osteotomia é 

posteriormente estabilizada com uma placa “T” (TPLO) (BRUCE et al, 2007; 

GLYDE et al, 2009; Henry Schein Animal Health, 2010; KIM et al 2008; 

Veterinary Instrumentation, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O planeamento pré-operatório é necessário para determinar o local e 

extensão exatos das osteotomias. Numa projeção radiográfica medio-lateral 

centrada no joelho e com sobreposição dos côndilos lateral e medial do fémur e 

da tíbia, determina-se o PT (Figura 22 - A). Existem dois métodos para 

Figura 21: Posição das osteotomias e ilustração pós-operatória da Técnica TTO (adaptado de KIM et al, 2008). 
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determinar a localização do PT. O método convencional, através da 

identificação e união entre o ponto mais cranial do côndilo medial da tíbia e o 

ponto de inserção do LCCd referenciado pelo ápex da tuberosidade poplítea. O 

método tangencial, onde uma linha é traçada tangencialmente à superfície 

convexa do côndilo tibial medial no ponto de contacto entre o côndilo femoral 

medial e os côndilos tibiais. Este último é preferível em casos de osteoartrite 

onde a formação de osteófitos podem ocultar as referências anatómicas. 

Em seguida é traçada uma linha sobre o bordo cranial do tendão patelar 

tendo como referência a patela e a tuberosidade tibial (ponto de inserção do 

tendão patelar). A distância entre estes dois pontos anatómicos (linha 2) define 

o comprimento do tendão patelar (Figura 22 - B). 

 

 

Para definir o ponto distal da osteotomia parcial da crista da tíbia (TCO) 

é traçada uma linha do comprimento da anterior, distalmente ao ponto de 

inserção do tendão patelar. O ponto é marcado na face interna do córtex da tíbia. 

A partir desse ponto define-se uma linha paralela ao eixo longitudinal da tíbia 

terminado na porção não articular da tíbia proximal, caudalmente ao ponto de 

inserção do tendão patelar e cranialmente ao bordo cranial do menisco (Figura 

22 - C).  

Para determinar o ângulo de correção (CA) traça-se uma linha 

perpendicular ao PT (linha 3) iniciando-se a partir da extremidade proximal da 

linha 2 (Figura 22 - D). O ângulo é medido entre as linhas 3 e 2.  

Figura 22: Análise radiográfica pré-operatória e determinação do local das 

osteotomias na técnica TTO (adaptado de Veterinary Instrumentation, 2015). 
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O ângulo da cunha (WA) é calculado através da fórmula WA= (0.6 x 

CA) + 7. Uma linha perpendicular é traçada a meio da linha da osteotomia 

parcial da crista da tíbia (TCO), definindo o eixo central da cunha, cujo ápex se 

localiza na superfície do endósteo do córtex caudal da tíbia. Ambos os lados da 

cunha devem se equidistantes ao seu eixo central (Figura 22 - D) (Veterinary 

Instrumentation, 2015).  

As osteotomias são efetuadas com o auxílio de um osteómero/guia de 

corte específico. Um enxerto de osso esponjoso é aplicado no hiato ósseo 

resultante após resseção gradual da cunha (BOUDRIEAU et al, 2012; 

Veterinary Instrumentation, 2015). 

A fórmula de Warrick foi posteriormente modificada por Renwick para 

WA= (0.6 x CA) + 7.3 com o intuito de evitar subestimação do tamanho da 

cunha especialmente em situações onde o CA é pequeno (EMMERSON et al, 

2009; BOUDRIEAU et al, 2013).  

As complicações nesta técnica estão relacionadas com a variabilidade 

do ângulo pós-operatório entre o tendão patelar e o PT, a fratura da crista da 

tíbia, fratura da fíbula proximal, tendinite patelar, infeções e lesões no menisco 

(BRUCE et al, 2007; BOUDRIEAU et al, 2013; EMMERSON et al, 2009; 

GLYDE et al, 2009; KIM et al, 2008).  

Comparativamente a TTO tem como vantagens minimizar as alterações 

da orientação das superfícies articulares do joelho, a manutenção do 

comprimento do membro pélvico, o reduzido tamanho do hiato ósseo pós-

osteotomia e o facto de ser uma técnica relativamente fácil de executar quando 

utilizados os instrumentos apropriados (BOUDRIEAU et al, 2013; KIM et al, 

2008).  
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4.7. REABILITAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA 

O objetivo da reabilitação pós-operatória em animais com rotura do 

LCCr é a melhoria da estabilidade funcional para um retorno seguro à 

funcionalidade da articulação e do membro. Os benefícios incluem melhoria da 

amplitude do movimento articular, redução dos espasmos musculares, 

estimulação do sistema nervoso, combate à dor e inflamação, manutenção da 

massa muscular, aumento na capacidade de apoio de carga e diminuição da 

claudicação (MILLIS et al, 2014; MUIR, 2010).  

Os programas de reabilitação devem ser individualizados seguindo os 

padrões regenerativos de cada tecido e modificados com base em reavaliações 

durante o processo de recuperação. O tipo e o momento determinado da 

intervenção é fundamental, pois caso seja inadequados podem ter um efeito 

negativo. Assim sendo cada plano deve ser estabelecido mediante a abordagem 

terapêutica escolhida: 

 

 Técnicas extra-cápsulares – Iniciam-se imediatamente no período pós-

operatório com crioterapia, AINEs, movimentos articulares passivos para 

reduzir a dor e inflamação. A estimulação elétrica nervosa transcutânea 

(TENS) é utilizada para prevenir perda de massa muscular e como auxiliar 

na gestão da dor. A estimulação elétrica neuromuscular (NMES) também 

pode ser utilizada para prevenir perda de massa muscular. É importante 

estabelecer a amplitude normal de movimentos no espaço de duas semanas 

para recuperar a extensão completa do joelho.  

Os passeios à trela de curta duração e o uso do membro pélvico são 

recomendados desde o primeiro dia pós-cirúrgico. A fisioterapia aquática 

pode ser utilizada uma semana após cirurgia caso não haja complicações com 

o local da sutura (MILLIS et al, 2014; MUIR, 2010).  

 

 Técnicas intra-articulares – Estes procedimentos substituem o ligamento 

numa posição anatómica podendo os enxertos ser sintéticos, biológicos ou 

ambos. Ao estabelecer o plano de reabilitação devem ser consideradas as 

características do material utilizado na cirurgia. De uma forma geral o 

protocolo é similar porém muito mais gradual do que nas técnicas extra-
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cápsulares adaptando-se à resistência limitada do enxerto (MILLIS et al, 

2014; MUIR, 2010).  

 

 Técnicas de correção biomecânica – A terapia no período pós-operatório 

imediato é idêntica à das técnicas extra-cápsulares com crioterapia, AINEs e 

movimentos articulares passivos. A atividade física deve ser controlada sob 

a forma de passeios à trela gradualmente mais longos. Devem ser evitados 

esforços excessivos sobre o tendão patelar para reduzir a tensão sobre a crista 

da tíbia. A flexão excessiva do joelho na fase de apoio de carga deve ser 

evitada. O tendão patelar e a crista da tíbia devem ser monitorizados ao longo 

de todo o processo (MILLIS et al, 2014; MUIR, 2010; Veterinary 

Instrumentation, 2015). 
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5. CASOS CLÍNICOS 

 

CASO CLÍNICO Nº1 

 

ANAMNESE 

A Mischa era uma cadela da raça Beagle com sete anos de idade. 

Apresentou-se na primeira consulta com claudicação aguda do MPE. O 

proprietário refere que não se apercebeu de nenhuma causa que possa estar na 

origem da claudicação nem especificou a data do seu início. 

 

 

EXAME FÍSICO  

Para além da claudicação evidente do MPE apresentava uma condição 

corporal elevada com um peso de 38 kg (5 escala de 1-5). O restante exame 

estava dentro dos parâmetros normais. 

  

 

EXAME ORTOPÉDICO 

Durante o exame ortopédico mostrou-se pouco cooperativa. 

Apresentava dor à manipulação do joelho do MPE e ao sentar fazia abdução do 

MPE (teste de sentar positivo). O teste de gaveta e o teste de compressão tibial 

demonstraram instabilidade articular crânio-caudal com avanço cranial da tíbia 

em extensão e flexão.  

 

 

EXAMES COMPLEMENTARES 

Projeção radiográfica medio-lateral do joelho do MPE em posição 

neutra e tentativa em compressão tibial (Figura 23). 
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DIAGNÓSTICO 

Rotura completa do LCCr no MPE sem evidências de lesão do 

menisco. 

 

 

TRATAMENTO 

Os proprietários não autorizaram a sedação do animal para a realização 

do exame ortopédico e radiográfico, excluindo logo à partida a possibilidade de 

tratamento cirúrgico por motivos financeiros. Optou-se pelo tratamento 

conservativo com perda de peso, dieta para redução de peso, repouso, restrição 

de exercício (passeios à trela de curta duração), AINEs (carprofeno-Canidryl® 

4mg/kg/SID/8 dias) e condro-proteção (glicosaminoglicanos-Omnicondro®). 

 

 

 

 

Figura 23: Projeção radiográfica medio-lateral do MPE. Direita – Posição neutra; 

Esquerda – Tentativa de compressão tibial (Imagem cedida pelo HRVM). 
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ACOMPANHAMENTO  

Os proprietários regressaram após quatro meses afirmando que a 

claudicação melhorou significativamente durante o período coincidente com a 

toma dos AINEs, referindo que depois a claudicação se manteve, agravando-se 

após exercício. Relativamente à última consulta pesa menos 2,1 kg (5 escala de 

1-5).  

Continua a apresentar alguma dor à manipulação do joelho do MPE 

sendo percetível crepitação e espessamento medial da articulação à palpação 

(medial buttress). 

Efetuou-se novo controlo radiográfico do joelho esquerdo (projeção 

medio-lateral do joelho em posição neutra) que revelou sinais de efusão 

articular e osteófitos ao nível da inserção da cápsula articular e do PT indicativo 

da presença e progressão de DAD (Figura 24). 

 

Foram prescritos AINEs (firocoxib-Previcox® 5mg/kg/15 dias), 

condro-protetores, continuação da dieta para perda de peso até atingir o peso 

ideal (8-14 kg).  

A Mischa não regressou ao HRVM não existindo mais dados relativos 

à sua evolução. 

Figura 24: Direita – pormenor da projeção radiográfica medio-lateral inicial (Figura 23); 

Esquerda – pormenor da projeção radiográfica medio-lateral 4 meses mais tarde 

demonstrando sinais evidentes de DAD (setas azuis). (Imagem cedida pelo HRVM) 
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CASO CLÍNICO Nº.2 

 

ANAMNESE 

O Foozie era um cão de raça indeterminada com 13 anos de idade. 

Anteriormente tinha sido diagnosticado (5 meses atrás) com rotura do LCCr e 

luxação medial da rótula do MPE que foi tratada cirurgicamente. Recuperou 

sem complicações e não aparentava ter quaisquer restrições de movimento. 

Regressava agora novamente após 5 meses com claudicação e dor do MPD. 

 

 

EXAME FÍSICO 

Claudicação pronunciada do MPD com o restante exame dentro dos 

parâmetros normais. Pesava 15.3 kg (3 escala de 1-5) aproximadamente o 

mesmo que na última consulta. 

 

 

EXAME ORTOPÉDICO 

Dor à manipulação do joelho do MPD, com crepitação e clique.  

O teste de gaveta e o teste de compressão tibial demonstraram 

instabilidade articular crânio-caudal com avanço cranial da tíbia em extensão e 

flexão (sob sedação). 

 

 

EXAMES COMPLEMENTARES 

Projeção radiográfica medio-lateral do joelho do MPD em posição 

neutra e em compressão tibial (Figura 25). 
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DIAGNÓSTICO 

Rotura completa do LCCr no MPD e possível lesão do menisco. 

 

TRATAMENTO 

Foi recomendada a resolução cirúrgica da rotura do LCCr no dia 

seguinte tendo-se optado pela técnica extra-cápsular da sutura fabelo-tibial. As 

análises pré-anestésicas estavam dentro dos parâmetros (Tabela 1). 

 

PAINEL PRÉ-ANESTÉSICO 

Hematócrito 48% 35,0-45,0 % 

Proteínas totais 7  5,0-7,2 g/dl 

Glucose 103 75-128 mg/dl 

BUN-Ureia 24,6 9,2-29,2 mg/dl 

Creatinina 0,6 0,4-1,4 mg/dl 

ALT 36 17-78 U/L 

ALP 54 47-254 U/L 

Tabela 1: Análises Pré-anestésicas. (Valores cedidos pelo HRVM) 

Figura 25: Direita - Projeção radiográfica medio-lateral em compressão tibial; Esquerda – 

Projeção radiográfica medio-lateral em posição neutra. MPD (Imagem cedida pelo HRVM) 
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Na cirurgia confirmou-se lesão do menisco medial durante a artrotomia 

efetuando-se a meniscectomia parcial (Figura 26). 

 

 

 

Após a fixação da sutura fabelo-tibial comprovou-se a estabilidade da 

articulação (Figura 27). No final da cirurgia aplicou-se um penso Robert Jones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Meniscectomia parcial do menisco medial. (Imagem cedida pelo HRVM) 

 

Figura 27: Encerramento da sutura fabelo-tibial. (Imagem cedida pelo HRVM) 
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ACOMPANHAMENTO  

Teve alta dois dias depois com prescrição de AINEs (carprofeno-

Canidryl® 4 mg/kg/ 8 dias), antibioterapia (cefalosporina-Cefadroxyl® 20 

mg/kg/bid), condroproteção (glicosaminoglicanos-Omnicondro®), colar 

Isabelino, repouso, restrição de exercício (passeios 10 minutos à trela) e 

reabilitação pós-operatória (movimentos passivos em toda a amplitude da 

articulação e crioterapia). Não apresentava sinais de edema na zona da sutura. 

Após 10 dias regressou para avaliação da sutura. Apresentava uma boa 

cicatrização, não tinha alterações à palpação e foram removidos os pontos. 

Manteve o repouso. 

Foi reavaliado após 2 meses. Apresentava uma ligeira crepitação no 

joelho do MPD. Os proprietários afirmam que não claudica e apoia bem o MPD. 

 

 

CASO CLÍNICO Nº3 

 

ANAMNESE 

O Spok era um cão da raça Labrador com oito anos de idade. O 

proprietário refere que começou a claudicar do MPE após um passeio/exercício. 

  

 

EXAME FÍSICO 

Apresentava claudicação aguda do MPE. O restante exame não tinha 

alterações relevantes. Condição corporal (3 escala 1-5) e o peso 34 kg estava 

dentro dos valores ideias da raça (25-34 kg). 

 

 

EXAME ORTOPÉDICO 

Quando sentado demonstrava abdução do MPE (teste de sentar). 

Apresentava desconforto e dor à manipulação do joelho do MPE com efusão 

articular palpável do lado medial. O teste de gaveta e compressão tibial 

demonstraram o avanço cranial da tíbia tanto em extensão como em flexão (sob 

sedação).  
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EXAMES COMPLEMENTARES 

Projeção radiográfica medio-lateral do joelho do MPE em posição 

neutra (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Rotura completa do LCCr do MPE sem evidências de lesão do menisco. 

 

 

TRATAMENTO 

Foi recomendada a resolução cirúrgica da rotura do LCCr no dia 

seguinte tendo-se optado pela técnica TTO. As análises pré-anestésicas estavam 

dentro dos parâmetros (Tabela 2). 

Figura 28: Projeção radiográfica medio-lateral do MPE. (Imagem cedida pelo HRVM) 
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Procedeu-se a artrotomia e confirmou-se não existir nenhuma alteração 

no menisco do MPE. Durante a oclusão da cunha foi percetível a fratura do 

córtex caudal da tíbia que foi devidamente estabilizada aquando a aplicação da 

placa “T”. No fim do procedimento aplicou-se um penso Robert Jones e foi 

controlado radiograficamente o alinhamento e resultado final do procedimento 

(Figura 29). 

 

PAINEL PRÉ-ANESTÉSICO 

Hematócrito 47  35,0-45,0 % 

Proteínas totais 7,2 5,0-7,2 g/dl 

Glucose 142 75-128 mg/dl 

BUN-Ureia 11,6 9,2-29,2 mg/dl 

Creatinina 0,7 0,4-1,4 mg/dl 

ALT 57 17-78 U/L 

ALP 87 47-254 U/L 

Tabela 2: Análises Pré-anestésicas. (Valores cedidos pelo HRVM) 

Figura 29: Controlo radiográfico pós-cirúrgico. (Imagem cedida pelo HRVM) 
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ACOMPANHAMENTO  

O Spok teve alta dois dias após a cirurgia com colar Isabelino, 

antibioterapia (cefalosporina-Rylexine® 20 mg/kg/bid), AINEs (carprofeno-

Canidryl® 4 mg/kg/8 dias), condroproteção (glicosaminoglicanos-

Omnicondro®), repouso, restrição de exercício (passeios 10 minutos à trela) e 

reabilitação pós-operatória (movimentos passivos na amplitude da articulação 

e crioterapia). Não apresentava edema na zona da sutura.  

Ao nono dia foram removidos os pontos e a zona da sutura apresentava 

uma boa cicatrização. Os donos afirmaram que ainda não apoiava bem o MPE. 

Manteve o repouso, restrição de exercício e os exercícios de reabilitação. 

Regressou novamente para reavaliação após dois meses demonstrando 

apoiar bem o MPE. Não apresentava alterações à palpação.  

 

 

CASO CLÍNICO N.º 4  

 

ANAMNESE 

O Tyson era um cão da raça Dogue de Bordéus com 2 anos. Foi 

acompanhado pelo HRVM desde 2013 e encontrava-se sob tratamento 

dermatológico. Coabitava com outro cão com o qual interagia ativamente dando 

origem a um episódio agudo de claudicação do MPE. 

 

 

EXAME FÍSICO 

 

Tinha claudicação do MPE com o restante exame sem alterações 

relevantes. Condição corporal (3 escala 1-5) e o peso 50.4 kg estavam 

ligeiramente abaixo dos valores ideais da raça (54-65 kg). 

 

 

EXAME ORTOPÉDICO 

Apresentava dor à manipulação do joelho no MPE com efusão articular 

palpável do lado medial. O teste de compressão tibial e de movimento de gaveta 
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demonstraram o avanço cranial da tíbia tanto em extensão como em flexão (sob 

sedação). 

 

 

EXAMES COMPLEMENTARES 

Projeção radiográfica medio-lateral do joelho do MPE em posição 

neutra e em compressão tibial (Figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Rotura completa do LCCr do MPE sem evidência de lesão do 

menisco. 

 

 

TRATAMENTO 

Foi recomendada a resolução cirúrgica da rotura do LCCr no dia 

seguinte tendo-se optado pela técnica da TTO. As análises pré-anestésicas 

estavam dentro dos parâmetros. (Tabela 3). 

 

 

Figura 30: Esquerda - Projeção radiográfica medio-lateral em compressão 

tibial; Direita – Projeção radiográfica medio-lateral em posição neutra. MPE 

(Imagem cedida pelo HRVM) 
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A cirurgia decorreu sem complicações (Figura 31). No fim do 

procedimento aplicou-se um penso Robert Jones e foi controlado 

radiograficamente o alinhamento e resultado final (Figura 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAINEL PRÉ-ANESTÉSICO 

Hematócrito 50 35,0-45,0 % 

Proteínas totais 7,2 5,0-7,2 g/dl 

Glucose 122 75-128 mg/dl 

BUN-Ureia 18 9,2-29,2 mg/dl 

Creatinina 1,1 0,4-1,4 mg/dl 

ALT 75 17-78 U/L 

ALP 225 47-254 U/L 

Tabela 3: Análises Pré-anestésicas. (Valores cedidos pelo HRVM)  

Figura 31: Pormenor do procedimento, fixação da placa “T”. (Cedido pelo HRVM) 
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ACOMPANHAMENTO  

Teve alta no segundo dia após a cirurgia com colar Isabelino, 

antibioterapia (cefalosporina-Rylexine® 20 mg/kg/bid), AINEs (carprofeno-

Canidryl® 4 mg/kg/8 dias), condroproteção (glicosaminoglicanos-

Omnicondro®), repouso, restrição de exercício (passeios 10 minutos à trela) e 

reabilitação pós-operatória (movimentos passivos na amplitude da articulação 

e crioterapia). Não apresentava edema na zona da sutura. 

Regressou passados sete dias com tumefação da zona do tarso, 

inflamação da zona intervencionada e sem apoiar o membro. Os proprietários 

afirmaram que não tinha cumprido o repouso. Ficou internado para fazer 

repouso em jaula mantendo a medicação que estava estipulada. Durante esse 

período o edema foi gradualmente desaparecendo. O controlo radiográfico não 

apresentava alterações dignas de registo. A sutura apresentava uma boa 

cicatrização e os pontos foram removidos. Teve alta no fim dessa semana 

mantendo o repouso, exercício controlado e os exercícios de reabilitação.  

Passado um mês foi feito controlo, os proprietários afirmaram que 

apoiava mais o MPE e apresentava uma marcha praticamente normal. O Tyson 

continuou a comparecer regularmente às consultas de dermatologia sendo 

possível acompanhar a sua evolução e retorno à funcionalidade do MPE.   

Figura 32: Controlo radiográfico pós-cirúrgico. (Imagem cedida pelo HRVM) 
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CASO CLÍNICO Nº 5 

 

ANAMNESE 

A Lara era uma cadela da raça Weimaraner, esterilizada com 5 anos. Foi 

referenciada com suspeita de rotura do LCCr. Apresentava episódios 

intermitentes de claudicação do MPE alternados com períodos de melhoria 

coincidentes com a toma de AINEs. 

 

 

EXAME FÍSICO 

Tinha claudicação do MPE e a zona do joelho edemaciada. O restante 

exame estava sem alterações relevantes. A condição corporal (3 escala 1-5) e o 

peso 39 kg estavam dentro dos valores ideias da raça (25-40 kg). 

 

 

EXAME ORTOPÉDICO 

Tinha desconforto e dor à manipulação do joelho no MPE com 

crepitação. Era palpável efusão articular e um ligeiro espessamento medial da 

articulação (medial buttress). O teste de gaveta e de compressão tibial 

demonstravam avanço cranial da tíbia tanto em extensão como em flexão (sob 

sedação).  

 

 

EXAMES COMPLEMENTARES 

Projeção medio-lateral do joelho em posição neutra (Figura 33). 
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DIAGNÓSTICO 

Rotura completa do LCCr do MPE sem evidência de lesão do 

menisco. 

 

 

TRATAMENTO 

Foi recomendada a resolução cirúrgica da rotura do LCCr no dia 

seguinte tendo-se optado pela técnica da TTO. As análises pré-anestésicas 

estavam dentro dos parâmetros. (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Análises Pré-anestésicas. (Valores cedidos pelo HRVM) 

PAINEL PRÉ-ANESTÉSICO 

Hematócrito 59 35,0-45,0 % 

Proteínas totais 7 5,0-7,2 g/dl 

Glucose 122 75-128 mg/dl 

BUN-Ureia 11,7 9,2-29,2 mg/dl 

Creatinina 1,2 0,4-1,4 mg/dl 

ALT 46 17-78 U/l 

ALP 225 47-254 U/l 

Figura 33: Projeção radiográfica medio-lateral do MPE. (Imagem cedida pelo HRVM) 
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A cirurgia decorreu sem complicações (Figura 34). No final do 

procedimento foi controlado radiograficamente o alinhamento e o resultado 

final (Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Pormenor do procedimento – osteotomia parcial da crista da tíbia. (Cedido pelo HRVM) 

 

Figura 35: Controlo radiográfico pós-cirúrgico. (Imagem cedida pelo HRVM) 
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ACOMPANHAMENTO 

Dois dias após a cirurgia removeu-se o penso e era visível um ligeiro 

edema e ruborização na zona da sutura. Decidiu-se fazer um novo penso e dar 

alta com colar Isabelino, antibioterapia (cefalosporina-Rylexine® 20 

mg/kg/bid), AINEs (carprofeno-Canidryl® 4 mg/kg/8 dias), condroproteção 

(glicosaminoglicanos-Omnicondro®), repouso, restrição de exercício 

(passeios 10 minutos à trela) e reabilitação pós-operatória (movimentos 

passivos na amplitude da articulação e crioterapia). Regressou oito dias 

depois para verificação da sutura. Apresentava uma boa cicatrização e foram 

removidos os pontos. Manteve o repouso, restrição de exercício e os 

exercícios de reabilitação. 

Regressou após três meses para reavaliação. Apoiava bem o MPE e 

aparentemente a marcha estava normal. No controlo radiográfico foi possível 

ver uma boa união óssea das corticais (Figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Projeção radiográfica medio-lateral de controlo. (Imagem cedida pelo HRVM) 
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7. CONCLUSÃO 

O estágio foi caracterizado como um período de aprendizagem 

multidisciplinar onde tive oportunidade de participar e integrar ativamente não 

só o corpo cirúrgico mas contactar também com todas as outras vertentes da 

Medicina Veterinária e do funcionamento diário do HRVM. 

 

Todas as técnicas cirúrgicas disponíveis para a resolução da rotura do 

LCCr tem as suas particularidades positivas e negativas tendo no entanto um 

desfecho muito similar na grande maioria dos casos relativamente ao retorno à 

funcionalidade e atraso no aparecimento e progressão da DAD. Sobre a sua 

escolha recaem fatores como a conformação do membro pélvico, prática e 

preferência do cirurgião, porte e peso do animal, disponibilidade de material e 

as expectativas do proprietário. 

  

Nos casos de rotura do LCCr que tive a oportunidade de acompanhar no 

decorrer deste estágio, o tratamento médico conservativo foi o que demonstrou 

a pior evolução no que diz respeito à progressão da DAD. 

 

A reabilitação pós-operatória revelou-se fundamental em todas as 

abordagens terapêuticas não apenas pela diminuição do tempo de recuperação 

mas também pela forma gradual e segura que permite o retorno à funcionalidade 

do membro pélvico. 
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