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Redução fechada de luxação coxofemoral crâniodorsal traumática em cães 

com utilização de bandagem de Ehmer: relato de cinco casos. 
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with use of Ehmer’s band: report of five cases) 
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RESUMO 

 

 As luxações são parte significativa dos casos ortopédicos, e a articulação coxofemoral 

é a mais acometida, representando cerca de 50% das artropatias por deslocamentos 

observados em cães e gatos. Cerca de 59% a 83% causadas por acidente automobilístico. A 

classificação da luxação coxofemoral está diretamente relacionada com a posição da cabeça 

do fêmur em relação ao acetábulo. A redução fechada apresenta sucesso de 50% nos pacientes 

caninos. Quando a tratamento é realizado de forma precoce e correto, 70 a 75% dos pacientes 

apresentam prognóstico bom e recuperam a função do membro acometido. O objetivo desse 

estudo foi avaliar a eficácia da redução fechada na luxação coxofemoral crâniodorsal de 

origem traumática com a utilização da bandagem de Ehmer. Dos 5 animais relatados 3 

obtiveram resultado positivo e dois apresentaram recidiva sendo encaminhados para 

tratamento aberto. A redução fechada com a bandagem de Ehmer mostrou-se eficaz, Contudo, 

é de fundamental importância a escolha dos animais para utilização desta técnica. 

PALAVRAS-CHAVE: luxação, bandagem de Ehmer e coxofemoral 

 

ABSTRACT 

 

The dislocations are a significant part of the orthopedic cases, and the hip joint is the 

most affected, representing about 50% of the arthropathies due to displacements observed in 

dogs and cats. About 59% to 83% caused by auto accident. The classification of the 

coxofemoral dislocation is directly related to the position of the femoral head in relation to the 

acetabulum. The closed reduction shows a 50% success rate in canine patients. When the 
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treatment is performed in an early and correct way, 70 to 75% of the patients present a good 

prognosis and recover the affected limb function. The objective of this study was to evaluate 

the efficacy of the closed reduction in the coxofemoral cruciate dislocation of traumatic origin 

with the use of the Ehmer bandage. Of the 5 animals reported 3 had a positive result and two 

presented recurrence being referred for open treatment. The closed reduction with Ehmer's 

bandage proved to be effective. However, the choice of animals for the use of this technique 

is of fundamental importance. 

KEY WORDS: dislocation, Ehmer bandage and coxofemoral 

 

INTRODUÇÃO 

 

As luxações são parte significativa dos casos ortopédicos, e a articulação coxofemoral 

é a mais acometida, representando cerca de 50% das artropatias por deslocamentos 

observados em cães e gatos (BRINKER et al., 1999). Não existem ligamentos colaterais e a 

musculatura que se liga a extremidade proximal do fêmur permite grande quantidade de 

movimentação da articulação. A maior estrutura estabilizadora é a própria articulação 

coxofemoral, que possui conformação esférica, o ligamento redondo e capsula articular são as 

mais importantes estruturas de tecido mole que proporcionam estabilização passiva. (HULSE, 

2014). Porém, nos traumatismos, essas estruturas podem sofrer distensões, estiramentos e 

rupturas, predispondo ao deslocamento (WADSWORTH, 1996). 

A luxação coxofemoral representa uma significativa fração dessas alterações e é a 

mais comum em cães, são geralmente resultado de trauma, com cerca de 59% a 83% causadas 

por acidente automobilístico (PIERMATTEI & FLO, 2006). São traumas comuns, 

responsáveis por grande parte das lesões osteoarticulares traumáticas em pequenos animais 

(MANLEY, 1998). Quando ocorre a luxação, é provável a ocorrência do rompimento da 

cápsula articular e do ligamento redondo. As luxações coxofemorais podem ocorrer no 

sentido crâniodorsal, caudodorsal e ventral (EATON-WELLS & WHITTICK, 1990; 

JOHNSTON, 1999). 

A classificação da luxação coxofemoral está diretamente relacionada com a posição da 

cabeça do fêmur em relação ao acetábulo. Na luxação crâniodorsal a cabeça do fêmur 

localiza-se cranial e dorsalmente ao acetábulo, é a luxação mais comum observada em cães, 

com ocorrência de 78% dos casos e 73% nos gatos. A luxação caudodorsal é rara e pode ser 

uma simples luxação craniodorsal com grande instabilidade, que permite que a cabeça do 

fêmur se mova dorsal e caudal ao acetábulo. A luxação ventral é relativamente rara, sendo 
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reportada em 1,5% a 3,5% dos casos de luxação, nesse caso, a cabeça femoral localiza-se 

abaixo do acetábulo, muitas vezes alojado no forame obturador (PIERMATTEI & FLO, 2006; 

FOSSUM, 2014). Embora a luxação coxofemoral possa ser diagnosticada com base nos sinais 

clínicos, a realização de radiografias é fundamental para descartar outras lesões com 

sintomatologia similar. (PIERMATTEI & FLO’S, 2006). 

Caso a lesão seja recente, a redução fechada apresenta sucesso de 50% nos pacientes 

caninos. Porém, nas afecções crônicas, a melhor opção de tratamento é a redução aberta 

(WADSWORTH, 1996; JOHNSTON, 1999). Segundo Brinker et al. (1999), uma correção 

que apresente resultado satisfatório depende do intervalo de tempo entre a luxação e a 

redução. Quando a tratamento é realizado de forma precoce e correto, 70 a 75% dos pacientes 

apresentam prognóstico bom e recuperam a função do membro acometido. 

O objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia da redução fechada na luxação 

coxofemoral crâniodorsal de origem traumática com a utilização da bandagem de Ehmer. 

 

RELATO DOS CASOS 

 

Foram atendidos no setor de clínica cirúrgica de animais de companhia do Hospital 

Veterinário Prof. Mário Dias Teixeira da Universidade Federal Rural da Amazônia, 5 animais 

com sinal clínico de claudicação no membro pélvico. No exame ortopédico foram 

identificados assimetria do trocanter maior em relação ao membro contralateral com 

encurtamento do membro acometido. Após o exame físico foi realizado exame radiográfico 

com os pacientes sedados, onde foi confirmada a luxação (Fig.1). 

 

  

Fig 1 – A. Radiografia ventrodorsal (VD), mostrando luxação coxofemoral (seta); B. radiografia latero 

lateral (LL),  mostrando luxação crânio dorsal (seta). 

 

A B 
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 Logo após a confirmação da luxação coxofemoral dorsal, os pacientes foram 

submetidos à redução fechada, para tal, os pacientes foram submetidos à anestesia geral e 

posicionados em decúbito lateral. Uma atadura foi posicionada na virilha do afetado para 

oferecer resistência durante a tração do membro. Com uma mão apoiou-se articulação do 

tarso e com a outra o trocanter maior para direcionar o fêmur proximal. Foi realizada rotação 

externa e tração distal posicionando a cabeça femoral no acetábulo, em seguida, o membro foi 

rotacionado internamente para acomodação no acetábulo e foi aplicada pressão medial no 

trocanter maior enquanto flexionava e estendia a articulação para expelir os debris do cálice 

acetabular por fim o membro foi mantido em flexão com a utilização da bandagem de Ehmer.  

Os animais foram mantidos por um período de 14 dias com a bandagem e avaliados a 

cada 7 dias com radiografias para avaliação da articulação, nesse período os pacientes foram 

mantidos com as seguintes medicações Meloxicam 0,1mg/kg SID, durante 7 dias; Cloridrato 

de tramadol 4mg/kg BID, durante 5 dias. e Sulfato de Condroitina (DOSE)SID, durante 30 

dias. Após o 14º dia, as bandagens foram removidas e os proprietários foram orientados a 

limitar os pacientes a exercícios físicos leve com passeios de coleira. Os pacientes retornaram 

15 dias após a retirada da bandagem para avaliação da deambulação. 

A distribuição dos dados dos animais com luxação coxofemoral atendidos no Hospital 

Veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia – HoVet/UFRA apresentam-se na 

tabela abaixo. 

ANIMAL SEXO IDADE 

ANOS 

PESO 

KG 

MEMBRO 

ACOMETIDO 

CAUSA 

1 F 4 15,9 MPD ATROPELAMENTO 

2 M 8 14,4 MPE ATROPELAMENTO 

3 F 8 17,7 MPE ATROPELAMENTO 

4 M 2 3 MPD QUEDA 

5 M 2 10 MPD ATROPELAMENTO 

 

 Após a redução fechada, os animais 1, 2 e 3 retornaram para a primeira avaliação com 

7 dias de redução. Os pacientes foram sedados e encaminhados para o setor de diagnóstico 

por imagem para radiografia coxofemoral onde se evidenciou preservação da articulação. Na 

segunda avaliação repetiu-se o mesmo procedimento que constatou a manutenção da 

preservação articular. As bandagens foram retiradas, onde foi observada leve atrofia muscular 

causada pelo desuso do membro. Após 15 dias, os pacientes retornaram para nova avaliação, 

onde foram observados deambulação e tônus muscular normal e receberam alta médica. 
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 Os animais 3 e 4 apresentaram luxação coxofemoral 7 dias após a redução fechada. 

Foi realizado mais uma tentativa de redução fechada, porém sem sucesso. Esses animais 

foram encaminhados para cirurgia de ostectomia da cabeça e colo femoral. 

A distribuição de dados quanto ao temperamento e escore corporal dos animais com 

luxação coxofemoral atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural da 

Amazônia – HoVet/UFRA seguem na tabela abaixo.  

 

ANIMAL TEMPERAMENTO ESCORE CORPORAL* 

1 CALMO  4 

2 CALMO 4 

3 CALMO 4 

4 INQUIETO 2 

5 INQUIETO 2 

*Purina® Body Condition Tool 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 De acordo com Piermattei e Flo., (2006), 59% a 83% dos casos de luxação 

coxofemoral traumáticas são ocasionados por acidentes automobilísticos, que está de acordo 

com os achados nesse relato, onde quatro dos animais tiveram como causa da luxação o 

atropelamento e apenas um teve a queda como causa. Todos os animais apresentavam luxação 

crâniodorsal, que está de acordo com Decamp., (1999), que cita a luxação coxofemoral 

crâniodorsal como o tipo mais comum vista na rotina clínico cirúrgica. 

 A técnica de redução fechada foi empregada nos animais por se tratar de uma técnica 

não invasiva, conservadora e por ser a primeira opção de tratamento nos casos de luxação 

traumática. Segundo Fossum., (2014). A redução fechada deve ser tentada primeiramente 

antes da redução aberta, com exceção dos casos que apresentem displasia coxofemoral ou 

fratura identificadas no exame radiográfico. 

No presente relato, os animais 1, 2 e 3 tiveram resultado positivo com tratamento 

conservador, já os animais 4 e 5, não apresentaram sucesso com esse mesmo tratamento. Em 

todos os animais o procedimento foi realizado antes do quinto dia após o trauma o que está de 

acordo com Piermattei e Flo., (2006), que relatam as reduções fechadas tratadas nos 5 

primeiros dias com maior chances de sucesso.  
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Embora todos os pacientes tenham sido atendidos três dias após o trauma, 2 obtiveram 

insucesso no tratamento, o que pode ser explicado pelo seu baixo escore corporal. Segundo 

Hulse., (2014), a contração dos músculos circundantes é de importância primária para conferir 

estabilidade a articulação coxofemoral. 

O escore de avaliação de fratura é um método utilizado para avaliar, localização da 

fratura; tamanho do paciente, temperamento e idade do paciente; grau de cooperação dos 

proprietários e fatores econômicos. Essa avalição permite escolher o melhor método de 

tratamento e predizer sobre o possível sucesso desse tratamento (Fossum, 2014). Da mesma 

forma para o tratamento conservador, um método de seleção deve ser empregado para escolha 

dos pacientes, uma vez que, o tempo da lesão pode não ser o único fator que determina o 

insucesso do tratamento, o que foi possível observar nesse relato em que dois dos animais que 

não obtiveram sucesso apresentavam baixo escore corporal e eram animais inquietos.  

A estabilização da articulação pela bandagem de Ehmer mostrou-se efetiva para 

estabilização do membro acometido, possibilitando a manutenção da articulação coxofemoral 

por um período de 14 dias (2 semanas), que está de acordo com Piermattei e Flo., (2006) que 

citam que a bandagem deve permanecer por pelo menos 14 dias. Esse período é de 

fundamental importância para o restabelecimento da conformação entre a cabeça do fêmur e o 

acetábulo, que são as maiores estruturas estabilizadoras dessa articulação. 

 Segundo Piermattei e Flo (2006), a preservação da articulação por um período de 3 

semanas após a realização da redução fechada apresenta um excelente prognóstico, o que foi 

observado nos três animais desse relato que obtiveram sucesso no tratamento e que foram 

acompanhados durante 30 dias. 

 

CONCLUSÃO 

 

 A redução fechada com a utilização da bandagem de Ehmer mostrou-se eficaz como 

primeira opção para o tratamento da luxação coxofemoral. Contudo, é de fundamental 

importância a escolha dos animais para utilização desta técnica, visto que, paciente que 

apresentam fatores agravantes como baixo escore corporal e comportamento hiperativo 

podem não apresentar sucesso com esse tratamento. 
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