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INTRODUÇÃO

A síndrome da displasia fiseal felina, também chamada de osteopatia metafiseal dos colos femorais ou epifisiólise, é uma

afecção que pode afetar uma ou ambas as articulações, que culmina com deslocamento da epífise da cabeça femoral da

metáfise proximal sobre a placa de crescimento, geralmente sem histórico de trauma, em felinos machos castrados

precocemente. O diagnóstico presuntivo é geralmente realizado através da radiografia, associado ao histórico, anamnese e

exame ortopédico, porém apenas confirmado através da histopatologia. Achados radiográficas desse tipo de fratura são

incongruência da fise capital, com vários graus de reabsorção de colo femoral (necrose e osteólise) o que pode levar ao sinal

radiográfico de apple core. Na progressão da doença pode haver deslocamento do colo e separação da fise, além de

remodelamento metafisário e esclerose de metáfise e epífise proximais. Essa patologia é incomum em gatas castradas,

principalmente acometendo ambas fises proximais das cabeças femorais. Descrever o caso de um felino, fêmea, com

displasia fiseal em ambos os membros.

RELATO DE CASO

Uma felina, fêmea, sem raça definida, 19 meses de idade, castrada aos 7 meses, deu entrada no atendimento ortopédico

duma clínica veterinária, com queixa de claudicação de membro pélvico direito e arresponsiva ao uso de antiinflamatórios

não estereoidais. Paciente não tinha acesso à rua e sem histórico de trauma prévio. Ao exame clínico-ortopédico notou-se

instabilidade articular com crepitação óssea e intenso processo álgico do paciente à manipulação junto à articulação

coxofemoral direita, diante do quadro se suspeitou de displasia coxofemoral ou fratura fisária em cabeça femoral direita. Foi

solicitada então radiografia de pelve (VD e LLD), onde visualizou-se evidentes fraturas fisárias bilateralmente, com

deslizamento das cabeças em relação aos colos femurais e sinais de importante reabsorção/remodelmento ósseo em colos.

Os tutores optaram pelo tratamento cirúrgico, sendo realizado a colocefalectomia unilateral do membro direito. Embora para

realizar o diagnóstico definitivo seja necessária a biópsia, a qual não foi realizada neste caso, o exame radiográfico é

essencial para sugerir a displasia fiseal. As fraturas fisárias tendem à cronicidade e sem histórico claro de trauma, podendo

ser uni ou bilateral, com comprometimento concomitante ou tardio do membro contralateral ao afetado. O diagnóstico

diferencial para outras arteriopatias causadoras de osteonecrose não se descartam, bem como para fraturas traumáticas que

se dão principalmente através do histórico e anamnese, onde é relatado acidente automobilístico, queda ou outros tipos de

traumas, e geralmente cursando com claudicação aguda e unilateral. A castração precoce é um fator de risco associado à

displasia fiseal devido à interação dos esteroides gonadais com o fechamento das placas de crescimento. Na imagem a

seguir temos as imagens radiográficas do paciente (Fig. 01).

CONCLUSÃO

A displasia fiseal felina é uma afecção que acomete a articulação e causa deslocamento da epífise e da metáfase sobre a

placa de crescimento, normalmente tem uma caráter crônico e pode ser uni ou bilateral. O diagnóstico pode ser auxiliado por

meio de radiografia e o tratamento foi a colocefalectomia.

Figura 01. Imagens radiográficas de displasia fiseal nas projeções ventrodorsal e laterolateral direita.


