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Objetivo:
Apresentar o resultado de estudo restrospectivo de avaliações radiográficas da pelve e articulações coxofemorais de cães da raça Golden Retriever
provenientes de canis da cidade do Rio de Janeiro no período de 2013 a 2015.
Material e Método:
Foram analisados os laudos dos exames radiográficos de 138 cães da raça Golden Retriever, de ambos os sexos, oriundos de diversos canis situados no
município do Rio de Janeiro, para avaliação e classificação de displasia coxofemoral . O procedimento radiográfico realizado e os critérios de avaliação dos
quadris foram os preconizado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia Veterinária (A para os animais com articulações normais, B para animais com articulações
próximas ao normal, C para displasia leve, D os cães com displasia moderada e E para aqueles com displasia grave). Os cães classificados como A ou B foram
agrupados no grupo de cães normais. Todos os cães examinados antes dos 24 meses de idade foram aconselhados a repetir o exame após os dois anos de
idade para o diagnóstico e classificação definitivos do status das articulações coxofemorais, principalmente aqueles classificados como B ou C.
Conclusão:
A incidência de displasia coxofemoral na amostra estudada ainda é alta apesar de a maioria dos cães apresentar articulações normais ou próximas do normal e
de ser proporcionalmente menor quando comparada a incidência em outras raças classicamente predispostas. A displasia coxofemoral é uma das principais
afecções ortopédicas em cães e uma das principais causas de claudicação e dor relacionada aos membros pélvicos sendo necessário o conhecimento de sua
incidência sobre as raças acometidas para que sejam adotadas medidas para seu controle sobre a população canina.


