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RESUMO  

Introdução: A Displasia Coxofemoral (DCF) Canina corresponde a degeneração da 
articulação do quadril, formada pelo acetábulo, a cápsula articular e a cabeça do fêmur, 
popularmente conhecida como a ocorrência do deslocamento da cabeça do fêmur da 
cavidade acetabular e é diagnosticada principalmente por exames radiográficos. Em casos de 
extremo desenvolvimento da patogenia, pode causar a paraplegia dos cães. Objetivos:  O 
estudo teve como objetivo definir a patogenia da Displasia Coxofemoral em cães, suas causas 
e suas principais formas de diagnóstico e, nessa perspectiva reafirmar os benefícios da 
fisioterapia animal no tratamento da DCF em cães, a fim de estimular a frequência do uso 
dessa forma de tratamento. Resultados: A Displasia Coxofemoral ocorre com maiores níveis 
de frequência em cães de grande porte e tem como formas de tratamento os métodos clínicos, 
como o uso de medicamentos, utilizados para o alívio da dor, e a fisioterapia, importante, tanto 
para o alívio das dores dos animais afetados, quanto para melhoria das condições de suas 
articulações, e a Colocefalectomia, um procedimento cirúrgico que consiste na colocação de 
próteses ortopédicas com o fito de tratar a Displasia Coxofemoral, utilizada quando as outras 
formas de tratamento não são mais eficientes. Nesse contexto, é imprescindível ressaltar o 
uso da fisioterapia, um tratamento complementar que pode ser utilizado tanto no período pré 
e pós- operatório para uma melhoria da qualidade de vida dos animais, através dos 
procedimentos de terapia manual, que são técnicas de mobilização passiva; eletroterapia, 
baseada no uso da corrente elétrica; magnetoterapia, que consiste no uso de campos 
magnéticos produzidos através de corrente elétrica; crioterapia, que é a aplicação do uso do 
frio como tratamento fisioterapêutico; ultrassom mecânico, um tipo de tratamento mediante 
vibrações mecânicas; a hidroterapia, um procedimento bastante comum, no qual os exercícios 
são realizados na água e têm a função de diminuírem a sensação do peso corporal dos 
pacientes tornando os exercícios menos dolorosos do que quando realizados no solo. 
Reflexões finais: Diante do estudo realizado, é possível inferir que a fisioterapia animal trata-
se de um método de tratamento de resultado gradual, paliativo e nem sempre indicativo de 
cura, mas sim, um auxílio à saúde dos animais, antes das cirurgias, com o objetivo de evitar 
que eles atinjam a condições de paraplegia e, como  um  método  auxiliador,  no  processo  
de  recuperação  dos  procedimentos cirúrgicos. 
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