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1-ARTIGO 

ESTUDO RETROSPECTIVO DA OCORRÊNCIA DE FRATURAS EM CÃES E 

GATOS ATENDIDOS NO PERÍODO DE 2016 A 2017 NO HOSPITAL 

VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA. 

RETROSPECTIVE STUDY OF THE OCCURRENCE OF FRACTURES IN DOGS 

AND CATS TREATED FROM 2016 TO 2017 AT THE VETERINARY HOSPITAL 

OF THE FEDERAL RURAL UNIVERSITY OF AMAZÔNIA. 

André Rebelo Pantoja1*, Marina Mariana de Sousa Bastos1, Elton Brito Everton1, 

Maridelzira Betânia Moraes David1, Luís Fernando Moraes Moreira1. 

1 - Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia -UFRA- BELÉM/PARÁ-BRASIL. Av. 

Perimetral, 2501 - Terra Firme, Belém - PA, 66077-830, Brasil.*Autor para correspondência. Email: 

Pantoja.ar@gmail.com 

 

RESUMO 

O esqueleto dos animais domésticos divide-se em axial e apendicular os quais estão 

sujeitos às fraturas. Na rotina clínica os casos de traumas são bastante elevados 

observando-se as fraturas como a principal manifestação ortopédica. O presente estudo 

teve como objetivo caracterizar a ocorrência de fraturas em cães e gatos por meio de um 

estudo retrospectivo, e para tal os prontuários clínicos foram selecionados por meio do 

programa de software de gerenciamento de clínicas, onde foram captados apenas os casos 

clínico-cirúrgicos de fraturas, decorrentes de traumas, com laudos radiográficos. 

Identificaram-se nos 123 prontuários analisados que a maior incidência de fraturas ocorreu 

nos animais com idade de 1 a 5 anos 70% (cães) e 86% (gatos). Em relação ao sexo, os 

machos (60%) caninos e as fêmeas (51%) felins, estiveram mais envolvidos em fraturas. O 

esqueleto apendicular foi o mais acometido com 88% (cães) e 81% (gatos), sendo o fêmur 

(43%) mais acometido, entre os gatos e o rádio e ulna (46%), entre os cães. Os acidentes 

automobilísticos foram responsáveis pela maior parte das fraturas em cães (59%) e gatos 

(81%). 

Palavras-chave: Fraturas; Cães; gatos; Incidência. 

 

mailto:Pantoja.ar@gmail.com
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ABSTRACT 

The skeleton of domestic animals is divided into axial and appendicular which are subject 

to fractures. In the clinical routine the cases of trauma are quite high, observing the 

fractures as the main orthopedic manifestation. The present study aimed to characterize the 

occurrence of fractures in dogs and cats by means of a retrospective study, and for that 

purpose the clinical records were selected through the clinical management software 

program, where only clinical and surgical cases of fractures, due to trauma, with 

radiographic reports. It was identified in the 123 charts analyzed that the highest incidence 

of fractures occurred in animals aged 1 to 5 years 70% (dogs) and 86% (cats). In relation to 

sex, canine males (60%) and females (51%) felines were more involved in fractures. The 

appendicular skeleton was the most affected with 88% (dogs) and 81% (cats), with the 

femur (43%) most affected, among cats and the radius and ulna (46%) among dogs. Auto 

accidents accounted for most of the fractures in dogs (59%) and cats (81%). 

Keys-words: Fractures; Dogs; cats; Incidence. 

 

1.1-INTRODUÇÃO 

 O esqueleto dos animais domésticos é dividido em esqueleto axial compreendendo 

os ossos do crânio, coluna vertebral, costelas e esterno; apendicular, constituído pelos 

ossos do cíngulo torácico, úmero, rádio, ulna, carpo, metacarpo e falanges e do cíngulo 

pélvico, fêmur, tíbia, fíbula, tarso, metatarso e falanges. Esses componentes estão sujeitos 

as mais variadas forças causadas por impactos diretos causando a perda da sua 

continuidade (Pasquine et al, 2003). 

 As fraturas se caracterizam pela perda da integridade do tecido ósseo. A rotina 

clínica dos casos de traumas é bastante elevada observando-se as fraturas como a principal 

manifestação ortopédica. A fratura é ocasionada em sua grande maioria por eventos 

traumáticos ocasionados por acidentes automobilísticos, podendo também ser gerado por 

brigas, quedas, projéteis balísticos, bem como por condições patológicas como neoplasias e 

osteopenia (Fossum et al, 2007). 

As fraturas são classificadas em abertas ou fechadas quanto à exposição do tecido 

ósseo ao meio externo e classificadas em transversa, oblíqua, espiral, cominutiva redutível 
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e cominutiva irredutível quanto à linha de fratura (Fossum et al, 2014). Os casos de fratura 

correspondem a um terço dos casos dentro da rotina da clínica-cirúrgica dos animais de 

companhia onde identificou-se as fraturas de ossos longos correspondentes quase 

cinquenta por cento dos ossos acometidos (Lucas et al, 2001). O levantamento dos casos 

ortopédicos e o tipo de fratura observada com mais frequência na rotina clínica é de 

fundamental importância para um direcionamento de conduta e tratamento mais eficazes. 

Em um estudo sobre a incidência de fraturas em cães e gatos, os cães foram os mais 

acometidos por traumas ortopédicos, observando-se o membro apendicular como os mais 

afetados, com a fratura de fêmur sendo a mais relatada. E relação à idade os animais mais 

jovens aparecem como os mais acometidos por fraturas associadas ao atropelamento 

(Vidane et al, 2014). 

 O conhecimento do tipo e a Frequência de fraturas nos animais domésticos 

profissionais e pesquisadores na área de cirurgias ortopédicas e fisioterapia veterinária e de 

fundamental importância para que se possa direcionar as atenções para o aperfeiçoamento 

de técnicas de fixação, correção e estabilização de fraturas com maior incidência, 

aumentando a eficiência no seu tratamento e reparação (Shiju et al., 2010). 

 O presente estudo teve como objetivo caracterizar a ocorrência de fraturas em 

caninos e felinos domésticos por meio de um estudo retrospectivo dos animais atendidos 

no setor de clínica-cirúrgica do hospital veterinário (HOVET) da Universidade Federal 

Rural da Amazônia durante o período de 2016 a 2017, correlacionando as variáveis 

pesquisadas. 

 

1.2-MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento do presente estudo, foram utilizados os prontuários dos 

animais triados para o departamento de clínica-cirúrgica de pequenos animais do Hospital 

Veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia (HOVET-UFRA) durante o 

período de janeiro de 2016 a outubro de 2017, com diagnóstico radiográfico de fratura. 

Os prontuários clínicos foram levantados por meio do programa de software de 

gerenciamento de clínicas (SISVET), onde foram selecionados os casos clínico-cirúrgico 

de fraturas, decorrente de traumas. Os dados referentes à raça, sexo, idade, etiologia da 
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fratura e membros acometidos, foram obtidos por meio das anotações registradas nos 

prontuários clínicos analisados. Somente os prontuários com laudos radiográficos foram 

utilizados. 

As fraturas e suas respectivas localizações foram subdivididas para melhor 

entendimento em fraturas do esqueleto axial, para determinar as fraturas em crânio, 

mandíbula e vertebras, e apendicular para classificação das fraturas do cíngulo torácicas e 

pélvicas e demais ossos dos membros anterior e posterior. 

As fraturas dos ossos longos foram agrupadas para a determinação da classificação 

das fraturas quanto à linha de fratura em: transversa; oblíqua; espiral; cominutiva e Salter 

Harris, bem como a localização na diáfise em: proximal, média e distal. 

Os dados computados foram analisados a partir da distribuição de frequências e 

suas respectivas porcentagens. Além disso, os dados foram dispostos visando identificar as 

principais correlações entre as características estudadas, utilizando-se de técnicas básicas 

de análise exploratória de dados como frequência absoluta e relativa, além do teste de Qui-

Quadrado para independência, que avalia a associação entre duas variáveis categóricas. 

Considerou-se o nível de 0,5% de significância. 

 

1.3-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O presente estudo identificou e analisou 123 prontuários referentes ao período de 

março de 2016 a novembro de 2017, com os dados demostrando que 60% (n=52) dos cães 

eram sem raça definida (SRD) e 40% (n=34) de raça definida. Em relação ao sexo dos 

caninos, 57% (n=49) são machos e 43% (n=37) são fêmeas. Resultados semelhantes ao 

encontrado por Serqueira et al. (2015) quando realizaram um estudo retrospectivo com 

fraturas e observaram que 67% eram SRD e 33% de raça pura, 53% machos, 47% fêmeas. 

A natureza agressiva e o comportamento ativo especialmente na época de maior atividade 

reprodutiva podem justificar a maior vulnerabilidade dos machos a fraturas. 

Entre os felinos 100% (n=37) dos animais foram sem raça definida (SRD), com 

49% (n=18) sendo machos e 51% (n=19) fêmeas. O que difere dos dados encontrados no 

estudo de Siragusi et al. (2015), que identificou 67% dos felinos sendo macho e 33% 



 

10 
 

fêmeas. Mostrando que a vulnerabilidade das fêmeas as fraturas também pode estar 

relacionada às atividades reprodutivas. 

 Os dados referentes à idade dos cães apresentaram-se da seguinte forma, 70% 

(n=60) dos animais apresentaram idade de 1 a 5 anos, 22% (n=19) idade superior a 5 anos 

e 8% (n=7) idade inferior a 1 ano (Figura 1). O que não corrobora com os dados 

apresentados no trabalho de Serqueira et al. (2015) e Kemper e Diamante (2010) que 

identificaram 57% dos animais com idades inferior a 1 ano de idade, 32% entre 1 a 5 anos 

e 11% acima de 5 anos.   

 

Figura 1 – Distribuição das fraturas em cães quanto à idade dos animais atendidos no 

Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia nos anos de 2016 e 2017. 

 

Para os felinos observou-se 86% (n=32) com idade de 1 a 5 anos, 11% (n=4) idade 

inferior a 1 ano e 3% (n=1) idade superior a 5 anos (Figura 2). Discordando dos dados 

observados por Saragusi et al. (2015) em que 62 % dos felinos tinha idade inferior a 1 ano 

de idade e apenas 38% idade superior a 1 ano. O que pode ser explicado tanto em cães 

quanto em gatos pelo fator cultural de os proprietários ainda permitirem o acesso livre dos 

seus animais a rua, bem como pelo descuido dos proprietários permitindo que os mesmos 

possam ter acesso à rua. 

 

8%

70%

22%

< 1 ano 1 a 5 anos > 5 anos
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Figura 2 – Distribuição das fraturas em gatos quanto à idade dos animais atendidos no 

Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia nos anos de 2016 e 2017. 

 Quanto à etiologia das fraturas ficou demostrado que 59% (n=51) das fraturas, em 

cães, são ocasionadas por acidentes automobilísticos, 31% (n=27) por quedas, 7% (n=6) 

por agressão e 2% (n=2) por brigas (Figura 3). Dados semelhantes foram achados por 

Sousa et al. (2011), onde os acidentes automobilísticos representaram (76,3%), quedas 

(17,7%) e brigas (6%) como causas das fraturas.  

 

Figura 3 – Distribuição quanto a etiologias das fraturas em cães atendidos no Hospital 

Veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia nos anos de 2016 e 2017. 

 

A distribuição entre os felinos foi 81% (n=30) tendo como etiologia o acidente 

automobilístico, 11% (n=4) as quedas, 5% (n=2) a agressão e 3 % (n=1) brigas (Figura 4). 

O que se mostrou de acordo com os dados de Siragusi et al. (2015) que observou os 

acidentes como a principal causa de fraturas e felinos representando 89% e agressões e 

brigas 8%. O que pode ser explicado pelo crescente aumento do número de veículos na 

cidade associado ao acesso fácil dos animais as ruas. Assim como a procura de fêmeas em 

11%

86%

3%

< 1 ano 1 a 5 anos > 5 anos

7%

60%

2%

31%

Agressão Acidentes automobilísticos Brigas queda
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cio e a briga entre os machos tornam esses animais mais vulneráveis aos atropelamentos 

por veículos motorizados. 

 

Figura 4 – Distribuição quanto à etiologia das fraturas em gatos atendidos no Hospital 

Veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia nos anos de 2016 e 2017. 

Em relação ao esqueleto acometido podemos identificar que nos cães 88% (n=76) 

das fraturas localizaram-se no esqueleto apendicular e 12% (n=10) no esqueleto axial, 

enquanto que nos felinos 81% (n=30) no esqueleto apendicular e 19% (n=7) no axial 

(Figura 5). Dados que corroboram com os de Vidane et al. (2014), com 91,59% das 

fraturas localizadas no esqueleto apendicular de cães e 76, 66% nos felinos, já no esqueleto 

axial foi observado a ocorrência de 2,10% em cães e 10,81% em gatos. 

 

Figura 5 - Distribuição da porcentagem fraturas do esqueleto Axial e Apendicular em cães 

e gatos atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia nos 

anos de 2016 e 2017. 

Em relação ao esqueleto axial dos caninos os principais ossos acometidos foram: 

50% (n=5) para colunas, 20% (n=2) para mandíbulas e crânio e 10% (n=1) maxilar. Nos 

5%

81%

3%
11%

Agressão Acidentes automobilísticos Brigas queda

88%

12%

81%

19%

Esq. Apendicular Esq. Axial

Cães Gatos
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felinos 42% (n=3) foram de mandíbula e crânio e 14% (n=1) coluna (Tabela 1).  Vidane at 

al. (2014) em seu estudo identificou a ocorrência de fraturas em mandíbulas de cães e 

gatos, além de cauda e maxilar. 

Cães Osso Quantidade % 

 Coluna 5 50% 

 Crânio 2 20% 

 Mandíbula 2 20% 

 Maxilar 1 10% 

Gatos    

 Coluna 1 14% 

 Crânio 3 43% 

 Mandíbula 3 43% 

Tabela 1 – Número absoluto e frequências (%) de fraturas no esqueleto Axial, por espécie, 

de 123 prontuários obtidos no programa de software de gerenciamento de clínicas 

(SISVET) do Hospital veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia no período 

de janeiro de 2016 a outubro de 2017. 

 

Dentre os achados no esqueleto apendicular dos cães notou-se que o rádio e ulna 

apresentaram-se como o principal osso acometido entre os caninos representando 46% 

(n=34) dos ossos com fraturas, seguidos por 19% (n=15) na pelve, 12% (n=9) tíbia e 

fíbula, 8 % (n=6) para fêmur e úmero, 5% (n=4) tarso, metatarso e falanges e 1% (n=1) 

carpo, metacarpo e falanges. O esqueleto apendicular dos felinos tiveram o fêmur como o 

principal osso fraturado representando 43% (n=13), seguido por 27% (n=9) pelve, 13% 

(n=4) tíbia e fíbula e 7% (n=2) tarso, metatarso e falanges e 3% (n=1) úmero, rádio e ulna, 

carpo, metacarpo e falanges (Tabela 2). O que não corrobora com os dados de Vidane et al. 

(2014) que identificou o fêmur como sendo o osso do esqueleto apendicular mais 

acometido em cães e gatos. A ocorrência de fraturas em cães principalmente no rádio e 

ulna pode ser explicada pelo menor envelopamento muscular nesta região. Já entre os 

felinos mesmo que a cobertura muscular do fêmur seja alta, está não é capaz de conferir 

proteção contra as fraturas. 
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Cães Osso Quantidade % 

 Úmero 6 8% 

Membro anterior Rádio e ulna 34 46% 

 Carpo, metacarpo e falanges 1 1% 

 Pelve 15 19% 

Membro posterior Fêmur 6 8% 

 Tíbia e Fíbula 9 12% 

 Tarso, metatarso e falanges 4 5% 

Gatos    

 Úmero 1 3% 

Membro anterior Rádio e ulna 1 3% 

 Carpo, metacarpo e falanges 1 3% 

 Pelve 9 27% 

Membro posterior Fêmur 13 43% 

 Tíbia e Fíbula 4 13% 

 Tarso, metatarso e falanges 2 7% 

Tabela 2 – Número absoluto e frequências (%) de fraturas no esqueleto apendicular, por 

espécie, de 123 prontuários obtidos no programa de software de gerenciamento de clínicas 

(SISVET) do Hospital veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia no período 

de janeiro de 2016 a outubro de 2017. 

 

Foram realizadas as correlações entre as variáveis, tipo de fratura e a área óssea 

afetada dos ossos longos onde observamos correlação significativa (p<0,005), com as 

fraturas completas representando 90% (n=51), incompletas e Salter Harris 5% (n=3) nos 

caninos. Entre as fraturas completas nos caninos 54% (n=32) ocorreram no terço distal, 

40% (n=24) no terço médio e 6% (n=4) no terço proximal (Figura 6). Dados que 

corroboram com os achados de Serqueira et al. (2015) que observou que as fraturas 

completas representaram 94,44% dos tipos de fratura, 1,1 % incompletas e 4,5 % Salter 

Harris, entre as completas 63% ocorrem no terço distal, 29% no médio e 8 % no proximal.  
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Figura 6 – Localização das fraturas em relação à área afetada em cães atendidos no 

Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia nos anos de 2016 e 2017. 

 

Nos felinos 94% 9 (n=18) completas e 6% (n=1) Salter Harris, sendo que 59,7% 

(n=11) no terço distal, 26,3% (n=5) terço médio e 15,7% (n=3) proximal (Figura 7). O que 

pode ser ocasionado pela menor cobertura muscular na porção distal da diáfise dos ossos 

longos. 

 

Figura 7 – Localização das fraturas em relação à área afetada em gatos atendidos no 

Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia nos anos de 2016 e 2017. 

 

Identificamos correlação entre a faixa etária e a etiologia da fratura (p<0,005) para 

caninos em que os dados demostraram que dos animais entre 1 a 5 anos 72 % (n=43), 47% 

(n= 20) tiveram como causa da fratura acidentes automobilísticos, 44% (n=19) quedas, 7% 

(n=3) agressão por humanos e 2% (n=1) mordeduras. Dos animais acima de 5 anos 17% 

6%

40%
54%

Terço proximal Terço médio Terço distal

15,7%

26,3%57,9%

Terço proximal Terço médio Terço distal
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(n=10), 70% (n=7) tiveram como causa da fratura acidentes automobilísticos e queda, 

mordeduras e agressão tiveram cada 10% (n=1). Por fim, os animais com idade inferior a 1 

ano 12% (n=7), 57% (n=3) tiveram como causa acidentes automobilísticos e 43% (n=3) 

queda (Figura 8 ). O que discorda do estudo de Cunha et al. (2004) que apontou o acidente 

automobilístico como a principal de fraturas entre animais com menos 1 ano de idade e 

corrobora com o trabalho de Serqueira et al. (2015) que aponta os acidentes 

automobilísticos como a principal causa de fraturas em cães acima de 1 ano de idade 

42,02%. 

 

Figura 8 – Distribuição da etiologia da fratura em relação à idade nos cães atendidos no 

Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia nos anos de 2016 e 2017. 

 

Entre os felinos demostrou-se que nos animais de 1 a 5 anos 84% (n=16), 69 % 

(n=11) tiveram como causa da fratura acidentes automobilísticos, 19% (n=3) queda e 6% 

(n=1) mordedura e agressão cada. Já entre o s animais com menos de 1 ano de idade 16% 

(n=3), 67% (n=2) acidentes automobilísticos e 33% (n=1) queda como causa (Figura 9).  O 

que diverge, dos dados de Vidane et al. (2014) que identificou as quedas como causa 

principal de fratura  em felinos com idade inferior a 2 anos. Costa e Schossler (2002) 

apontam que o alto índice de atropelamentos em animais é sazonal, ocasionado pelo 

aumento no cio das cadelas nos períodos de primavera e outono, predispondo os cães 

soltos aos atropelamentos. Bem como pela chegada da maturidade sexual destes animais. 
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Figura 9 – Distribuição da etiologia da fratura em relação à idade nos gatos atendidos no 

Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia nos anos de 2016 e 2017. 

O osso acometido se relacionou com a área afetada dos ossos longos de forma 

significativa (p<0,005), com o rádio e ulna representando 67% (n=40) dos casos, sendo 

que 50% (n=20) ocorrem no terço distal, 47% (n=19) no terço médio e 3% (n=1) no terço 

proximal. Dados semelhantes foram encontrados por Souza et al. (2001) e Serqueira et al. 

(2015) que identificaram os ossos rádio e ulna como o principal osso acometido 42%, 

sendo a área mais afeta a porção distal da diáfise 85%, o que se justifica pelo baixo 

recobrimento muscular na área. 

Entre os felinos o fêmur foi o osso mais acometido 68% (n=13), sendo que 62% 

(n=8) ocorrem no terço distal, 23% (n=3) no terço médio e 15% (n=2) no terço proximal. 

Saragusi et al. (2015) também observou em seu estudo que o principal osso acometido por 

fraturas foi o fêmur 48%.  Lucas et al, (2011) que identificou a predominância de fraturas 

em localização distal de diáfise do fêmur. 

O osso acometido e a causa das fraturas tiveram correlação significativa (p< 0,005), 

com os acidentes automobilísticos 50% (n=30) como a principal causa de fratura, sendo 

60% (n=18) rádio e ulna, 5% (n=5) fêmur, 5% (n=5) tíbia e fíbula e 4% (n=2) úmero, 

seguidos pela queda como causa, sendo 84% (n=20) em rádio e ulna, 8% (n=2) tíbia e 

fíbula e 1 % (n=1) para fêmur e úmero cada (Figura 10). Resultados que não concordam 

com os dados obtidos por Serqueira et al. (2015) que observou o acidente automobilístico 

como causa principal 51,66%, sendo 35% de fratura de fêmur, 27% em tíbia e fíbula e 25% 

em rádio e ulna. 
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Figura 10 – Distribuição da etiologia das fraturas em relação ao osso mais acometido em 

cães atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia nos 

anos de 2016 e 2017 

Para os felinos a principal causa foram os acidentes automobilísticos 68 % (n=13), 

sendo que 54% (n=7) ocorrem no fêmur, 30% (n=4) em tíbia e fíbula e 8% (n=1) em rádio 

e ulna e úmero cada. Denny e Butterworth. (2006) em seu estudo demostraram que a 

principal causa de fraturas em cães e gatos foram os acidentes automobilísticos 64,7%. 

Lucas et al. (2011) identificou os mesmos dados onde houve a predominância de fraturas 

de fêmur em felinos. 

 

1.4-CONCLUSÃO 

 Caracterizou-se a ocorrência de casos de fraturas em cães e gatos quanto as 

variáveis sexos, faixa etária, etiologia da fratura, tipo de fratura e localização da fratura, 

identificando a presença de associação que podem pré-determinar as características 

clínicas. Observando-se que a principal causa de fraturas em cães e gatos são os acidentes 

automobilísticos, sendo os machos caninos e as fêmeas dos felinos mais acometidos, na 

faixa etária entre um a cinco anos, sendo o esqueleto apendicular é mais afetado. 
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