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INTRODUÇÃO

A displasia coxofemoral (DCF) é uma doença ortopédica comum na

clínica de pequenos animais e é caracterizada pela instabilidade da articulação

coxofemoral, apresentando um problema de congruência do acetábulo com a

cabeça do fêmur que poderá levar a uma subluxação ou luxação da

articulação. Suas causas são multifatoriais e a transmissão é hereditária,

recessiva, intermitente e poligênica. Manifesta-se por vários graus de frouxidão

dos tecidos moles, instabilidade, má formação da cabeça femoral e do

acetábulo, e osteoartrite.

A fisiatria veterinária é uma área que está se difundindo e ganhando

espaço no mercado veterinário. Ou seja, os animais muitas vezes necessitam

de auxílio fisiátrico , seja como forma de prevenção, reabilitação traumática ou

pós-cirúrgica. O tratamento da DCF com protocolos fisiátricos juntamente com

técnicas de acupuntura e ozonioterapia tem se mostrado eficaz.

A utilização de protocolos unindo essas técnicas tem sido eficaz quando

aplicadas ao tratamento da displasia coxofemoral. O presente relato tem como

objetivo apresentar essas técnicas durante o tratamento de uma paciente felina

acometida pela patologia em questão.

RELATO DE CASO

Foi atendida na clínica AnimaCare uma felina, sem raça definida, de 1

ano e 6 meses de idade, com 3,8 kg de peso e castrada. A queixa principal da

tutora foi claudicação dos membros pélvicos e vocalização. Aos 2 meses de

vida, a paciente teve o olho esquerdo perfurado, ocasionando perda de visão e



desde então, faz-se a administração de colírio lubrificante. Na moradia,

residiam outros 2 gatos, onde possuíam boa convivência. Também foi relatado

que a paciente era pouco ativa desde filhote, brinca, mas não pula muito, cansa

mais rápido que os demais.

Inicialmente, após o episódio que chamou atenção da tutora, onde a

paciente teve claudicação e vocalização, foi levada a um clínico geral, onde foi

feita a administração de AINES e analgésicos, porém, na consulta de retorno,

foi encaminhada ao ortopedista por conta da falta de resposta ao tratamento.

Na anamnese, a tutora relatou que o ortopedista suspeitou de Displasia

Coxofemoral e requisitou um raio X, onde a doença foi confirmada. O médico

veterinário então sugeriu que fosse realizada a colocefalectomia e a

enucleação. Não satisfeita, a tutora buscou uma segunda opinião com o

oftalmologista, pois não sabia se era a melhor opção. Na consulta com o

oftalmologista, após decidirem não retirar o olho afetado, a mesma sugeriu que

a tutora procurasse a fisioterapia, como forma de evitar a cirurgia, chegando

até a AnimaCare.

O exame de radiografia da pelve (Imagem 1) apresentava incongruência

em coxofemoral bilateral, arrasamento do acetábulo e achatamento da cabeça

do fêmur, confirmando o caso.

Imagem 1- Raio X realizado na paciente felina, contendo arrasamento do acetábulo e

achatamento da cabeça do fêmur.

Fonte: a autora (2021).



Ao exame físico, foi percebido uma leve atrofia no membro pélvico

direito e tensão na musculatura do quadríceps. A partir do histórico, da

radiografia e do exame físico, o protocolo para tratar a displasia da paciente era

composto pela: laserterapia na região coxofemoral bilateral, haihua na mesma

região juntamente com eletroterapia (NMES - neuromuscular) em glúteos e

flexores, utilização do cilindro de magneto, acupuntura e ozonioterapia, com o

objetivo de promover alívio da dor, relaxar a musculatura para evitar

contraturas posteriores bem como fortalecimento muscular e a prevenção a

evolução da doença articular degenerativa.

A configuração aplicada em cada uma das modalidades está descrita na

Tabela 1, abaixo.

Tabela 1. Configuração das modalidades fisioterápicas.

LASERTERAPIA 6 joules

NMES Frequência 30Hz; Largura 350 us durante 6
minutos.

MAGNETOTERAPIA Frequência 15Hz; Intensidade 9 durante 20
minutos.

Após a segunda sessão, a tutora relatou uma melhora na disposição da

paciente, diminuição da claudicação e maior disposição, percebida pelo fato de

a paciente estar subindo em lugares de maior altura, sendo este um ponto

positivo, levando em conta que desde o diagnóstico, a paciente evitava lugares

altos e cansava mais rápido que as demais felinas. Após a realização de 8

sessões, a tutora relatou que houve uma melhora significativa na disposição da

paciente, bem como diminuição da claudicação. Atualmente, a paciente realiza

sessões mensais de manutenção da dor.

DISCUSSÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A articulação coxofemoral é uma articulação sinovial esferoide, formada

pela cabeça do fêmur em combinação com o acetábulo. O acetábulo ganha

profundidade por meio de uma faixa de fibrocartilagem. A cápsula articular é

ampla, se fixa ao lábio do acetábulo e recebe o ligamento da cabeça do fêmur.

Em felinos, a amplitude de movimento é em grande parte restrita a flexão e



extensão com capacidade limitada de rotação, adução e abdução. Essa

restrição de movimento na articulação coxofemoral esferóide se deve ao

formato da cabeça do fêmur, aos ligamentos intra-articulares e aos imensos

músculos femorais. Essas estruturas permitem uma amplitude maior de

movimentos no cão e no gato em comparação com as outras espécies

domésticas (DYCE, SACK e WENSING, 2010).

A displasia coxofemoral (DCF) é uma doença ortopédica comum na

clínica de pequenos animais e é caracterizada pela instabilidade da articulação

coxofemoral, apresentando um problema de congruência do acetábulo com a

cabeça do fêmur que poderá levar a uma subluxação ou luxação da

articulação. Suas causas são multifatoriais e a transmissão é hereditária,

recessiva, intermitente e poligênica. Manifesta-se por vários graus de frouxidão

dos tecidos moles, instabilidade, má formação da cabeça femoral e do

acetábulo, e osteoartrite. Esta afecção é mais representativa em cães de

grande porte, porém tem sido relatada em cães de raça toy e gatos (SOUZA e

TUDURY, 2003).

A displasia coxofemoral geralmente ocorre bilateralmente e em

pacientes jovens é observado subluxação ou luxação completa da cabeça do

fêmur, já em pacientes idosos é observado doença articular degenerativa de

leve a grave grau (DEMEULEMEESTER, 2016). A paciente era um animal

jovem, apresentava displasia coxofemoral bilateralmente e a principal causa

suspeita era a hereditária, visto que não havia conhecimento sobre o histórico

familiar do animal.

Os sinais clínicos mais comuns são apatia, inapetência alimentar,

limitação de movimentos e claudicação (SOUZA e TUDURY, 2003). Já nos

gatos os sinais clínicos são mais brandos, passando muitas vezes

despercebidos pelos proprietários (PATSIKAS et al, 1998).

O diagnóstico presuntivo será baseado no histórico, sinais clínicos e

exame físico. Após isto, será feito o exame radiográfico para confirmar se há

displasia coxofemoral (DEMEULEMEESTER, 2016). O exame radiográfico

deve ser feito na projeção ventrodorsal com os membros pélvicos estendidos,

os fêmures paralelos entre em si e em relação a coluna vertebral, patela



sobreposta ao plano sagital do fêmur e a pelve em simetria. Aspectos

radiográficos de displasia coxofemoral em felinos são diferentes dos

encontrados nos caninos, sendo o acetábulo raso, com remodelação e

proliferação envolvendo a margem acetabular crâniodorsal e mínima

remodelação do colo femoral (KELLER et al., 1999).

A fisiopatologia da displasia coxofemoral é a discrepância entre a massa

muscular da articulação e o desenvolvimento ósseo rápido que ocasiona a

frouxidão ou a instabilidade na articulação coxofemoral. Caracterizada

radiograficamente pelo arrasamento do acetábulo e achatamento da cabeça do

fêmur, poderá ocorrer alterações degenerativas como esclerose óssea

acetabular, osteofitose, subluxação/luxação da cabeça femoral, espessamento

do colo femoral e espessamento da capsula articular (SOUZA e TUDURY,

2003). A paciente realizou uma radiografia após apresentar início de

claudicação, e no laudo estava descrito:

Existe grande variedade de opções conservadoras ou cirúrgicas

descritas na literatura, no entanto nenhuma é considerada ideal para tratar a

displasia coxofemoral. Deve-se analisar todos os fatores envolvidos (idade,

gravidade, achados radiográficos e físicos, presença de outras doenças e

condição financeira do proprietário), para assim definir uma conduta apropriada

(DASSLER, 2007; PIERMATTEI, FLO e DECAMP, 2009). No tratamento

conservador será utilizado analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais para

aliviar a dor, além do uso de nutracêuticos, que auxiliam no controle da doença

diminuindo assim as doses medicamentosas (DEMEULEMEESTER, 2016;

SPRADA, 2018). Também é indicado controlar o peso e exercícios para permitir

a diminuição da resposta inflamatória dentro da articulação, bem como poderá

ser feito fisioterapia, com o uso da hidroterapia, eletroestimulação,

magnetoterapia, laserterapia e acupuntura. No caso da paciente do relato, a

tutora optou como tratamento de eleição, a fisioterapia, para evitar submeter o

animal a um procedimento invasivo como a colocefalectomia. O protocolo de

escolha era composto por: laserterapia, haihua, magnetoterapia, eletroterapia,

acupuntura e ozonioterapia.

Os objetivos principais para utilização da fisioterapia são: eliminar a

fonte da disfunção, reduzir os sinais clínicos e aliviar a dor. A dor é um dos



principais fatores que afeta o bem-estar dos pacientes, podendo causar

imunossupressão, inapetência, caquexia, e até induzir o paciente à redução ou

desuso dos membros acometidos. A fisioterapia auxilia também na redução da

inflamação, melhora a irrigação sanguínea, prevenir ou diminuir a atrofia de

músculos, cartilagem, ossos, tendões e ligamentos, contribui para impedir ou

reduzir a formação de aderências e a retração de tecidos, favorece a redução

de contraturas e tensão muscular, entre outros benefícios (LOPES e DINIZ,

2018).

A paciente em questão foi tratada com o laser com o intuito principal de

analgesia, reparação tecidual, aumento da neovascularização para garantir

melhor entrega de oxigênio aos tecidos, visto que a maioria das doenças

degenerativas pioram por conta da redução da oxigenação e entrega de

nutrientes. A laserterapia é comumente utilizada no tratamento de distúrbios

ortopédicos, neurológicos e musculoesqueléticos, sendo as afecções mais

comuns indicadas a este tratamento as lesões de tecidos moles, feridas,

osteoartrite, problemas dermatológicos e dor aguda, crônica e pós cirúrgica

(DEMIR, et al., 2004).

O aparelho Haihua é um método consideravelmente recente de

tratamento que possui como objetivo o equilíbrio interno do organismo.

Utiliza-se de recursos de eletroterapia semelhante ao TENS e um campo

magnético estático de baixa intensidade. Os eletrodos são posicionados em

cima da área afetada e pode atuar de 3 a 5 minutos, visando estimular, através

da emissão de energia eletromagnética, a desobstrução dos meridianos,

ativação da circulação sanguínea e equilíbrio da energia vital do organismo

(WEN, 1985). Há relatos de que cada eletrodo equivale a 132 agulhas de

acupuntura, promovendo analgesia (HUMMEL e VICENTE, 2019). A área de

reabilitação tem-se desenvolvido intensivamente com métodos que permitem

recuperações mais rápidas e melhor qualidade de vida para os doentes

(LEVINE & MILLIS, 2014). O eletrodos do Haihua eram posicionados na coluna

lombar da paciente (tratamento segmentar - semelhante ao tens), bem como

na articulação coxofemoral bilateral, trazendo a sensação de analgesia e

ativando a circulação sanguínea do local.



O HaiHua utiliza também campos eletromagnéticos com pulsos

alternados, de forma a imitar as ondas eletromagnéticas do corpo do animal

(GAYNOR, 2015). É um método de fácil aplicação, além de não ser invasivo,

utilizado principalmente em desordens músculo-esqueléticas, manejo de dor, e

aumento de bem-estar (ROGACHEFSKY et al., 2004). Ainda que os seus

mecanismos de ação não estejam totalmente esclarecidos pela comunidade

científica, diversos são os estudos que apontam aspetos benéficos desta

terapêutica (MEYER et al., 2011).

O campo eletromagnético pulsado de baixa frequência é um método que

altera o potencial elétrico das células, nervos e outros tecidos, e atuam

normalizando o fluxo de íons e nutrientes na célula (GAYNOR, 2015). O intuito

de utilizar o magneto para essa paciente era causar a sensação de

relaxamento, analgesia e controle inflamatório.

A eletroterapia na reabilitação física veterinária é uma das modalidades

terapêuticas mais utilizadas e suas indicações variam desde fortalecimento

muscular, reeducação muscular, melhora da amplitude de movimento, melhora

do tônus e da função muscular, analgesia, aumento da circulação sanguínea,

redução de edema até otimização da regeneração tecidual. A estimulação

elétrica nervosa transcutânea (TENS), a estimulação elétrica funcional (FES), a

estimulação elétrica muscular (EMS), a estimulação elétrica neuromuscular

(NMES) são alguns tipos de nomenclatura de correntes utilizadas na

eletroterapia. A NMES é a nomenclatura mais utilizada na fisioterapia. Esse

tipo de eletroestimulação é aplicado em músculos inervados ou denervados

com o intuito de facilitar ou iniciar o movimento funcional. Pode-se afirmar que

tem como objetivo principal a reeducação muscular funcional, havendo uma

coordenação da contração muscular por meio do estímulo elétrico com o

exercício terapêutico realizado (AARON & CIOMBOR, 1993; LOPES e DINIZ,

2018).

A eletroterapia com campos elétricos potencializa a reparação de tecidos

conjuntivos, representando uma alternativa para auxiliar a reparação de lesões

da cartilagem hialina. Sua aplicação mais amplamente pesquisada relaciona-se

à reparação óssea e ocasiona a aceleração de cicatrização de fraturas

recentes, não união e união óssea retardada, osteoporose e osteonecrose,



bem como a incorporação de enxertos ósseos. Mais recentemente, foi descrito

o efeito desses campos elétricos na reparação de cartilagem e tecidos moles.

Em vários modelos experimentais e em aplicações clínicas, foi observada

aceleração na síntese de matriz e na cicatrização tecidual (AARON &

CIOMBOR, 1993). A utilização da eletroterapia na paciente teve como intuito o

fortalecimento muscular (através do NMES), e posicionando os eletrodos na

região lombar e musculatura glútea.

A acupuntura (AP) é uma terapia proveniente da Medicina Tradicional

Oriental (MTO) que estimula pontos específicos do corpo, denominados

acupontos. Apresenta diversas aplicações clínicas devido ao amplo mecanismo

de ação que envolve componentes neurológicos, endócrinos e humorais. Os

acupontos são escolhidos de acordo com os padrões de enfermidades

estudadas pela MTO e/ou indicações relacionadas ao seu efeito comprovado

através de estudos científicos (TAFFAREL e FREITAS, 2009). O uso da

acupuntura para complementar a melhora clínica do animal irá ajudar com a

reintegração do equilibro energético do organismo, além de ajudar com a dor e

inflamação local. Sendo feito pontos próximos a articulação coxofemoral, com

os quais obtém-se resultados satisfatórios (PERRUPATO, 2014). A paciente

inicialmente apresentava quadros agudos de dor, com vocalização e

claudicação, o foco da acupuntura foi promover analgesia.

O ozônio (O3) é um gás instável, incolor e de odor característico,

constituído por três átomos de oxigênio. A ozonioterapia é a utilização do

ozônio (O3) de forma terapêutica, tendo como principais efeitos a capacidade

modular o estresse oxidativo, reduzir a produção exuberante de tecido de

granulação, melhorar a circulação e a perfusão tecidual local, promover a

desinfecção e desbridamento de feridas, além de estimular a cicatrização.

Ainda, possui efeito anti-inflamatório, imunomodulador, antimicrobiano,

cicatrizante e antálgico. Outro mecanismo de ação descrito, é que o O3 atua

como imunomodulador de acordo com as doses utilizadas, melhora os estados

anêmicos e a circulação sanguínea (HADDAD, 2009).

Um bom resultado poderá ser obtido com uma estimulação adequada,

provocando a oxidação terapêutica justa. A escolha da ozonioterapia para a



paciente teve como objetivo a analgesia e a melhora da circulação e perfusão

tecidual, sendo aplicada via intra retal.

Após 8 sessões, a paciente já não apresentava claudicação e dor, mostrava-se

mais confortável, interagindo com as demais felinas da casa. Foi optado então

por manter as sessões de fisioterapia uma vez por semana, com o intuito de

manutenção, já que o objetivo principal, causar conforto, já havia sido atingido.

Porém, atualmente, realiza sessões mensais.

CONCLUSÃO

Uma das doenças mais comuns na área de reabilitação animal, de fato,

é a Displasia Coxofemoral. Neste caso, o tratamento conservador é utilizado

nos casos considerados leves, enquanto a cirurgia é utilizada nos casos mais

graves. Entretanto, a reabilitação pode ser utilizada tanto em um caso que não

houve cirurgia quanto em um pós-operatório. A combinação entre fisioterapia,

acupuntura e ozonioterapia pode melhorar rapidamente o quadro clínico dos

animais acometidos. Além de reduzir o uso de medicamentos, principalmente

para o alívio da dor, também possibilita que os animais tenham uma qualidade

de vida melhor, pois a invasidade dos equipamentos antes citados não é alta.

Vale ressaltar que a área da medicina integrativa é consideravelmente nova na

medicina veterinária, portanto, ainda há muito a ser descoberto ou

aprofundado.
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