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RESUMO 
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Foram operados 402 bovinos adultos de ambos os sexos e de diferentes raças, portadores de 
1,uxação patelar uni ou bilateral. Empregou-se a técnica cin:írgica de desmotomia tlbio-patelar me
àial, com os animais em estação, sob anestesia local. Os animais de temperaménto rebelde forcun 
previamente tranquilizados com clorpromazina, na dose de 0,4-0,6 mglkg de peso corp6reo, por 
1IÍLl I.M. Estudaram-se aspectos anatOmicos e ftsiopatoMgicos da claudicaçlio. Apds a cirurgia, ca
da animal recuperou a locomoção nonnal. Conchàu-se que a tlcnica cin:írgica fechada exige prd· 
tica para loca!iz.ar os ligamentos tlbio-patelares intennldio e medial e l eficiente e segura. 
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SUMMARY 

Patellar medial desmotomy for uni or bilateral luxation was perfo,med in 402 bovines at the 
standing position, under wcal anaesthesiaJntractable animals were tranquilhed with an 

intramuscular infection of 0.4,0.6mg, · of chlorpromazine per ldlogram of body weight. Anatomic 

and physio-patlwlogical aspects of lamnes were studied.The animais recovered Mrmal locomotion 
slwrtly after surgery. lt was concluded that the surgical technii]ue is ejfective, but requires practive 
to find both pateUar ligaments. 
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INTRODUÇÃO 

O deslocamento da patela da sua posição normal. durante o ato de progressão, 
denomina-se luxação de pateta (PILLAI, 1944) e é uma das desordens funcionais da 
articulação fêmuro-tfuio-patelar mais comumente encontradas em grandes animais 
(KRISHNAMURTHY & TYAGI, 1978). Segundo WEA VER & CAMPBELL 
(1972) e BOLZ et ai (1975), esta luxação pode ocorrer na forma dorsal, medial e 
lateral, porém a mais comum é a dorsal (GIBBONS, 1970; WEA VER & 
CAMPBELL, 1972; BOLZ et ai, 1975) e ocorre nos bovinos de forma uni ou 
bilateral, temporária ou permanente, em ambos os sexos, em diferentes idades, raças 
e durante todo o ano (PASSIPIERI & FERREIRA, 1981),com significado 
econômico (MEAGHER, 1974; GADGIL & PATEL, 1977; MARUDWAR & 
KULKARNI, 1980). 

PATRA (1954) afirmou que o sintoma mais característico é a manqueira, após 
repouso prolongado. A luxação provoca extensão repentina do membro, as falanges 
adotam a flexão e o animal arrasta as pinças do casco no solo (BOLZ et ai, 1975). 
KRISHNAMURTHY & TY AGI (1978) citaram que, em 2% dos animais 
portadores .de luxação de pateta, houve desgaste das unhas até sangrar. 
RAHIMUDDIN (1944) encontrou os ligamentos patelares alongados, em animais 
com luxação de patela. PILLAI (1944) acreditou ser o relaxamento dos ligamentos a 
causa local da luxação patelar. TYAGI & KRISHNAMURTHY (1978) alongaram 
cirurgicamente os ligamentos patelares em báfalos e não obtiveram a fixação dorsal 
da patela. São citadas como causas predisponentes a deficiência nutricional, o tipo 
de trabalho e a hereditariedade (P ATRA, 1954; MEAGHER, 1974; GADGIL & 
PATEL, 1977). Traumatismos também são propostos como fator predisponente de 
luxação de patela. Entretanto, a tentativa experimental de produzir a condição em 
Mfalos fracassou (GADGIL & PATEL, 1977). 

Correlações entre luxação de patela, gestação e parto foram estudados por 
VAUGHAN (1960), GADGIL & PATEL (1977) e' SINGH (1979). 
KRISHNAMURTHY & TYAGI (1978) relataram que a intensidade dos sintomas 
aumenta com a gestação e parto. Citaram também que as opiniões sobre a causa da 











 


