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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

O bem-estar dos animais tem sido tema de intensos debates entre os 

diversos setores que compõem a cadeia produtiva na agropecuária, no qual estão 

envolvidas instituições governamentais, organizações não governamentais, 

empresas particulares e, é óbvio, o elemento básico que é o produtor rural. Aliado 

a essa preocupação, desde os primórdios da civilização o homem tem buscado 

uma aproximação intensa com os animais, com objetivos claros no sentido de 

domesticá-los e explorar suas potencialidades de uma forma ora organizada, ora 

desordenada, tentando não só suprir as suas necessidades básicas, 

principalmente alimentares, como também angariar recursos para expandir e 

melhorar sua atividade econômica através da comercialização dos produtos 

obtidos a partir deles. Nesse contexto, a ocorrência de fatores desfavoráveis 

como intempéries, competição com predadores e as doenças, sempre trouxeram 

preocupações e, simultaneamente, a constante procura de meios que pudessem 

amenizar as perdas.  

Dentre as espécies animais exploradas, a bovina é, indiscutivelmente, 

a mais importante, pois através dela é possível obter alimentos nobres em larga 

escala, como produtos lácteos e carne, além de subprodutos como o couro, 

muitas vezes conseguidos a custo baixo, quando se trata de criações extensivas 

ou daquelas não tecnificadas, cujos produtos oferecem pequeno poder de 

barganha aos produtores rurais. Especificamente com respeito à espécie bovina, 

no aspecto relacionado à saúde animal, deve-se considerar um grande número de 

doenças às quais os animais estão sujeitos, desde as bacterianas, viróticas, 

parasitárias, degenerativas e neoplásicas,. até as enfermidades metabólicas, 

carenciais e de origem genética, que contribuem para expressivas perdas 

econômicas, quando não são encaradas de forma consciente e responsável por 

aqueles que dependem diretamente da produtividade desses animais. 

Algumas enfermidades têm sido objeto de preocupação e estudos por 

parte de pesquisadores e técnicos quanto ao aspecto da terapêutica desenvolvida 

na solução do problema, entretanto, a descoberta da etiologia talvez pudesse 

desencadear ações no sentido de se promover uma profilaxia, evitando-se 

desgastes ao animal e maiores ônus aos seus proprietários. Dentre essas 
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enfermidades, a fixação dorsal de patela (FDP), também conhecida tecnicamente 

como deslocamento ou travamento dorsal de patela, erroneamente, por luxação 

dorsal de patela, e vulgarmente, por “cãimbra”, tem sido qualificada como uma 

patologia de origem discutível. Alguns pesquisadores acreditam que o problema 

possa ser atribuído a várias alterações anatômicas envolvendo a musculatura da 

coxa, tendões, ligamentos e ossos da região articular femuropatelar e 

femurotibial, traumatismos, conseqüência de doenças metabólicas, desequilíbrios 

minerais, carência nutricional, topografia acidentada no ambiente criatório e 

herança genética (VAUGHAN, 1960; NOONE, 1965; DASS et al., 1983; SHOKRY 

& BARAKAT, 1987). 

Sendo uma articulação sinovial, em que vários elementos anatômicos 

estão proximamente envolvidos, as articulações femuropatelar e femurotibial, 

tornam-se alvos de freqüentes injúrias em diferentes espécies animais, talvez em 

função do seu intrincado sistema de funcionamento, com um conjunto dependente 

de uma ação orgânica harmoniosa (GETTY, 1986). Ao estudar essas injúrias, a 

FDP em bovinos ocupa uma posição destacada como uma enfermidade de 

ocorrência universal dentro dos criatórios. Após seu reconhecimento e 

estabelecimento do diagnóstico clínico, simplesmente através da inspeção do 

animal em posição quadrupedal, o médico veterinário submete o paciente 

portador da enfermidade a um tratamento mediante cirurgia invasiva e radical, 

que dá resultados satisfatórios imediatos, porém com riscos de complicações pós-

operatórias, desconhecendo entretanto, possíveis fatores predisponentes para o 

seu desencadeamento. São mencionados casos de recuperação espontânea de 

fêmeas logo após a parição (NOONE, 1965; FERREIRA et al., 1991) ou após a 

melhora da qualidade da alimentação, dispensando o tratamento cirúrgico, com o 

problema apresentando recidiva tão logo as condições adversas iniciais tornem a 

se fazer presentes. 

Embora seja considerada uma enfermidade de caráter benigno, pois o 

animal raramente é levado à morte por sua conseqüência, danos podem ser 

imputados aos bovinos portadores, ao criatório e, naturalmente, aos produtores 

rurais. Apesar dos índices gerais de ocorrência de fixação dorsal de patela não 

serem elevados, a enfermidade pode representar perdas significativas para 

pequenos criadores, como na hipótese de se manifestar em uma fêmea com 
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potencial para alta produção de leite, no estabelecimento de impotência coeundi 

em um touro, com reflexos negativos na geração de menor número de bezerros 

na propriedade, e na possibilidade do descarte precoce de bovinos de elevado 

valor genético, traduzindo em prejuízos econômicos para os proprietários rurais. 

Adiciona-se a isso, os custos com o tratamento cirúrgico, deslocamentos até a 

propriedade e as possíveis complicações pós-operatórias, como abscessos e 

deiscência de ferida cirúrgica. Considerando uma vaca em lactação e portadora 

de fixação dorsal de patela bilateral do tipo permanente, manejada 

extensivamente, torna-se fácil imaginar a extrema dificuldade que esse animal 

teria para se locomover durante o pastejo em qualquer época do ano, provocando 

restrições alimentares e conseqüente perda de peso, queda de produtividade e, 

em casos extremos, até o óbito. 

Até o presente, o número de pesquisas desenvolvidas no Brasil sobre a 

gênese e busca por maior conhecimento da enfermidade em bovinos tem sido 

reduzidos e, neste sentido, o objetivo deste trabalho foi pesquisar alguns fatores 

predisponentes para o seu aparecimento, realização de um estudo amostral 

caracterizando a ocorrência de FDP no Estado de Goiás, bem como contribuir 

com uma proposta alternativa de tratamento cirúrgico, empregando instrumento 

cirúrgico simples e eficaz na sua realização.  

Visando facilitar o seu desenvolvimento e permitir melhor compreensão 

de diferentes fatores envolvidos na etiopatogenia e tratamento da fixação dorsal 

de patela em bovinos, dividiu-se este trabalho em três etapas distintas. 

Inicialmente, avaliaram-se possíveis aspectos epidemiológicos em propriedades 

rurais em que sabidamente o problema estava presente, em seguida, de forma 

ampliada, realizou-se um estudo epidemiológico da enfermidade em criatórios 

escolhidos ao acaso no Estado de Goiás, portanto sem qualquer informação a 

respeito do problema e, finalmente, procedeu-se o tratamento cirúrgico de bovinos 

portadores da enfermidade. No período de 1998 a 2001, foram avaliadas 

informações referentes a um rebanho de 15.222 animais distribuídos em 30 

propriedades rurais, encontrando-se 41 (0,27%) bovinos adultos, entre machos e 

fêmeas, com fixação dorsal de patela. Nessas propriedades, foram identificados 

alguns fatores predisponentes relacionados à ocorrência da enfermidade, como o 

estado reprodutivo, características do terreno do criatório, grau de parentesco dos 
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bovinos acometidos, dentre outros. Observou-se associação entre fixação dorsal 

de patela e sua maior ocorrência no período seco do ano, sendo diagnosticada, 

principalmente, em vacas de aptidão leiteira, prenhes e paridas, com idade entre 

dois e três anos e com escore corporal baixo. Para se realizar a segunda etapa do 

estudo sobre a ocorrência de fixação dorsal de patela, dividiu-se o Estado de 

Goiás em regiões Norte, Sul, Leste, Oeste e em torno de Goiânia, tendo sido 

visitadas 128 propriedades rurais em 59 municípios, no período de agosto a 

outubro de 2003, encontrando-se 118.657 animais distribuídos em 15 diferentes 

raças de bovinos saudáveis e portadores da enfermidade. Para desenvolver a 

pesquisa, foi elaborado um questionário a ser respondido pelos proprietários e/ou 

funcionários das fazendas, visando obter informações que caracterizassem a 

propriedade rural, a ocorrência de fixação dorsal de patela no rebanho ao longo 

dos anos de exploração e dados específicos sobre o animal enfermo, quando 

presente. Finalmente, foi proposto um método alternativo minimamente invasivo 

de desmotomia patelar medial, empregando-se um instrumento cirúrgico 

especificamente desenvolvido para esse fim, obtendo-se resultados satisfatórios, 

reduzindo o efeito das lesões aos tecidos do membro operado e, sobretudo, 

diminuindo a ocorrência de complicações pós-operatórias tão freqüentemente 

observadas no procedimento cirúrgico convencional dessa natureza. 
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CAPÍTULO 3 - FIXAÇÃO DORSAL DE PATELA EM BOVINOS: ESTUDO 
EPIDEMIOLÓGICO NO ESTADO DE GOIÁS 
 

RESUMO 

A fixação dorsal de patela (FDP) é uma enfermidade de caráter crônico observada 
em bovinos criados sob variados sistemas de manejo, apresentando-se de forma 
uni ou bilateral, em ambos os sexos, diferentes raças e idades. O objetivo deste 
estudo foi identificar a distribuição da enfermidade no Estado de Goiás, utilizando-
se um questionário que permitisse caracterizar as propriedades rurais quanto ao 
tempo de exploração pecuária, aspectos relacionados à topografia do solo, 
rebanho explorado, manejo adotado, idade em que os animais eram mais 
acometidos, destino dos bovinos enfermos, dentre outros. Foram avaliadas  no 
período seco, de agosto a outubro de 2003, 128 propriedades rurais em 59 
municípios do Estado de Goiás, envolvendo um contingente total de 118.657 
animais distribuídos entre 15 diferentes raças de bovinos. Dentre as 128 
propriedades pesquisadas, em 32 (25,0%) a fixação dorsal de patela não foi 
diagnosticada. Em 46 (36,0%) foram relatados 110 (29,1%) casos de bovinos 
portadores de fixação dorsal de patela ao longo dos anos de exploração pecuária. 
Nos 50 (39,0%) criatórios restantes, somando-se a ocorrência passada de FDP e 
a ocorrência presente no momento da aplicação do questionário, foram 
constatados 268 (69,6%) bovinos portadores da enfermidade. Dentre os animais 
encontrados com diagnóstico de fixação dorsal de patela, 61 bovinos (0,50%) 
eram da raça Girolando e 22 (0,04%) da raça Nelore. Os resultados obtidos pela 
pesquisa permitiram concluir que a fixação dorsal de patela em bovinos é uma 
enfermidade de causa multifatorial, estando os fatores, raça, idade, topografia do 
terreno das propriedades rurais e tempo de exploração pecuária como os mais 
significativos no desencadeamento da enfermidade.  
Palavras-chave: Aparelho locomotor, epidemiologia, ruminantes 
 
 
ABSTRACT 
 
Upward fixation of patella (UFP) is a chronic disease observed in bovines 
managed in several kinds of handling systems and presents in unilateral or 
bilateral clinical form, affecting male and females, different breeds and age. The 
aim of this study was to determine the distribution of the UFP in Goias State using 
a questionnaire that allows to characterize the farms in aspects as time of cattle 
breeding, soil topography, bred herd and adopted management, the main age of 
the animals at the beginning of the disease, destiny of ill bovines, among others 
parameters. It was analyzed in this study 128 farms in 59 cities from the Goiás 
State involving a total of 118.657 animals from 15 different breeds, in dry weather, 
between August and October, 2003. From 128 studied properties, in 32 (25,0%) 
the UFP never had been diagnosed. In 46 (36,0%) farms it was observed 110 
(29,1%) bovines with UFP along the years of cattle breeding. In the 50 (39,0%) 
lasting farms, the total of the past occurrence and the occurrence of UFP at the 
moment of the application of the questionnaire was present in 268 (69,6%) 
bovines. Among the animals diagnosed with UFP, 61 (0,5%) belonged to 
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Girolando breed and 22 (0,04%) were Nelore bovines. The results obtained in this 
research allowed to conclude that UFP in bovines is a multifactorial disease and 
the factors, breed, age, soil topography of the farms and time of cattle breeding 
are the main factors associated to unleashing of this disease. 
Key words: Epidemiology, locomotion system, ruminants  
 

 

INTRODUÇÃO 
 

A integridade física do aparelho locomotor dos bovinos, cuja extensão 

vai desde as regiões escápulo-umeral no membro torácico e coxo-femoral no 

membro pélvico até a extremidade dos dígitos, é considerada fundamental na vida 

útil desses animais. Diferentes estruturas anatômicas como ossos, articulações, 

músculos, tendões e ligamentos, dão-lhe uma adequada sustentação, refletindo 

no bem-estar desses animais, contribuindo para um desempenho produtivo 

compatível com sua espécie e sua raça. 

De acordo com GETTY (1986) e DYCE et al. (1997), a articulação do 

“joelho” é a mais elaborada de todas, consistindo de duas articulações – a 

femoropatelar e a femorotibial. Compõem a articulação, uma tróclea assimétrica, 

constituída de duas cristas ligeiramente oblíquas, sendo a medial maior que a 

lateral. A superfície articular da patela é bem menor do que a da tróclea, sendo 

completada medialmente por uma placa suplementar de fibrocartilagem, que se 

curva sobre a crista medial. A cápsula articular existente é bastante delgada e 

está separada dos ligamentos patelares por uma espessa almofada de gordura, 

chamada de corpo adiposo infrapatelar. Os ligamentos patelares são três cintas 

muito fortes que inserem a patela na tuberosidade da tíbia. O ligamento lateral 

estende-se da superfície cranial da patela até a parte lateral da tuberosidade da 

tíbia. O ligamento intermédio, a patela, a fibrocartilagem medial e o ligamento 

patelar medial combinam-se para formar uma alça que passa sobre a 

extremidade proximal expandida da crista medial da tróclea femoral. O ligamento 

patelar medial é considerado o mais fraco do conjunto, estando recoberto pelas 

fáscias comuns dos músculos grácil e sartório que também se fixam na região 

proximal da face medial da tíbia. 

Variadas enfermidades localizadas nos membros dos animais podem, 

em determinado momento, interferirem de forma significativa na sua capacidade 

 



 17

produtiva, traduzindo em prejuízos para os criatórios, tanto financeiros quanto 

zootécnicos, comprometendo a eficiência da propriedade em atender seus 

propósitos. Dentro desse contexto, a fixação dorsal de patela (FDP) é 

reconhecida como uma enfermidade de caráter crônico, atingindo os membros 

pélvicos sob as formas uni ou bilateral, ocorrendo em ambos os sexos, em 

diferentes raças e, geralmente, em animais adultos de várias espécies, como 

bovinos, búfalos, camelos, lhamas e eqüídeos (GIBSON, 1991; MISTRY et al., 

1991; GARLICK & THIEMANN, 1993).  

Alguns fatores são considerados predisponentes para o aparecimento 

da enfermidade, dentre os quais, deficiência nutricional, agravada por demanda 

fetal no estágio final da gestação e durante a lactação, defeitos de conformação 

dos membros pélvicos, topografia acidentada do solo e hereditariedade (PATRA, 

1954; VAUGHAN, 1960; GADGIL & PATEL, 1977; TYAGI & KRISHNAMURTHY, 

1978; DASS et al., 1983; SHOKRY & BARAKAT, 1987).  

Apesar de serem encontrados relatos sobre a etiopatogenia da 

enfermidade, como os mencionados pelos autores citados anteriormente, as 

informações geralmente são conflitantes e superficiais. No Brasil, na literatura 

disponível, foram encontrados apenas os trabalhos científicos desenvolvidos por 

FERREIRA et al. (1991), SILVA et al. (2004a) e SILVA et al. (2004b), deixando 

inúmeros questionamentos referentes à etiopatogenia da fixação dorsal de patela 

sem resposta. Sobre esse aspecto, a principal dúvida apresentada pelos autores 

está relacionada com a ocorrência da enfermidade e o grau de participação de 

fatores diversos, como os relacionados aos animais em si, características gerais 

das propriedades rurais afetadas quanto aos manejos produtivo, reprodutivo, 

sanitário e nutricional adotados.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar os índices de ocorrência de fixação 

dorsal de patela em bovinos em diferentes propriedades rurais no Estado de 

Goiás, bem como obter dados que permitissem estabelecer possível relação entre 

a enfermidade e os diferentes fatores predisponentes envolvidos na sua 

etiopatogenia ao longo dos anos de exploração pecuária. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

A pesquisa foi desenvolvida no período de agosto a outubro de 2003, 

em 59 municípios do Estado de Goiás, envolvendo 128 propriedades rurais e um 

contingente de 118.657 bovinos. A escolha dos municípios baseou-se em critérios 

meramente aleatórios, adotando-se a divisão oficial do Estado em meso e 

microrregiões (Figura 1), fazendo-se a seleção dos municípios (por sorteio), 

mantendo-se o critério mínimo de três municípios em cada microrregião e cerca 

de duas a três propriedades rurais inseridas em cada um deles. As propriedades 

selecionadas, por amostragem de conveniência, foram contempladas 

independentemente de suas dimensões, do número do rebanho e da raça 

existente.  

Após o sorteio do município dentro de cada microrregião onde seria 

realizada a aplicação de um questionário (Anexo 1) adaptado e ampliado, foram 

estabelecidos contatos com profissionais da área com o objetivo de intermediar a 

abordagem aos proprietários rurais (ROMANI, 2003; SILVA et al., 2004b). No 

momento da aplicação do questionário, sempre respeitando-se o Código de Ética 

do Médico Veterinário, não existia qualquer conhecimento detalhado a respeito 

das características do criatório ou do tipo de exploração, procurando deixar o 

proprietário e/ou funcionário à vontade para responder as questões formuladas.  

Para melhor caracterizar cada propriedade, dividiu-se o questionário 

em duas partes. Na parte 1, que enfocou aspectos gerais, buscou-se obter dados 

relacionados especificamente às fazendas de criação, caracterizando-as quanto à 

raça explorada, tamanho e regime de exploração, tempo de exploração pecuária, 

topografia e características do solo, pastagem predominante e a situação em que 

se encontrava, e freqüência de adubação do solo. Procurou-se também, 

caracterizar o rebanho, com dados relacionados ao número total existente na 

propriedade, sua classificação por idade, origem, manejo reprodutivo e sanitário, 

uso de suplementos mineral e alimentar e os níveis de componentes da mistura, 

freqüência de utilização, volumosos empregados e produto concentrado utilizado. 

Já na parte 2, procurou-se obter informações específicas sobre o aparelho 

locomotor, especialmente aquelas que pudessem estar relacionadas à fixação 

dorsal de patela, ao animal enfermo e ao rebanho a que pertencia.   Assim,   além  
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LEGENDA 
 
 I – Mesorregião do Noroeste Goiano   IV – Mesorregião do Leste  Goiano 
1 – Microrregião de São Miguel do Araguaia  11 -- Microrregião do Vale do Paraná 
2 – Microrregião de Rio Vermelho   12 – Microrregião do Entorno de Brasília 
3 – Microrregião de Aragarças 
 
II – Mesorregião do Norte Goiano    V – Mesorregião do Sul Goiano 
4 – Microrregião de Porangatu    13 – Microrregião do Sudoeste  de Goiás 
5 – Microrregião da chapada dos Veadeiros  14 – Microrregião do Vale do rio dos Bois
       15 – Microrregião do Meia Ponte 
III – Mesorregião do Centro Goiano   16 – Microrregião de Pires do Rio 
6 –  Microrregião de Ceres    17 – Microrregião de Catalão 
7 –  Microrregião de Anápolis     18 – Microrregião de Quirinópolis 
8 –  Microrregião de Iporá    
9 –  Microrregião de Anicuns   Fonte:    Adaptado do Anuário Estatístico 

 do Estado de Goiás/1996  
 
FIGURA 1 –  Meso e microrregiões do Estado de Goiás: distribuição das propriedades rurais 

visitadas durante estudo epidemiológico de fixação dorsal de patela em bovinos,
no período de agosto a outubro de 2003 



 20

de observar a ocorrência da enfermidade, época do ano em que ocorria maior 

número de casos, idade mais acometida, categoria animal, sexo, raça, membro 

afetado, classificação da enfermidade quanto ao tempo de evolução, situação 

reprodutiva em que o animal doente se encontrava, escore corporal, casos de 

recuperação espontânea, parentesco entre animais portadores, destino dos 

bovinos acometidos, questionou-se ainda o proprietário sobre seu conhecimento a 

respeito da existência de tratamento. 

Para efeito de classificação das propriedades rurais e do seu rebanho 

quanto à presença ou não de fixação dorsal de patela, visando determinar sua 

prevalência, foram estabelecidos três aspectos que pudessem estratificá-las de 

maneira a facilitar a compreensão e o desenvolvimento do estudo, ou seja: 1. 

Propriedades onde nunca ocorreu fixação dorsal de patela. 2. Propriedades onde 

a enfermidade já ocorrera. 3. Propriedades em que a enfermidade já ocorreu e 

nas quais existiam bovinos portadores de FDP no momento da aplicação do 

questionário.  

As informações colhidas no trabalho de campo foram editadas em 

planilhas eletrônicas, sendo a análise de variância obtida através do procedimento 

General Linear Models (GLM), do pacote computacional SAS (1997), tendo o 

seguinte modelo matemático: Yijkl = µ + T i + R j + TR k + M l + e ijkl, onde Yijkl 

correspondeu às observações da variável dependente em estudo; µ foi a média 

geral da variável dependente em estudo; Ti, o efeito fixo do i-ésimo tempo de 

exploração em anos da propriedade (3, 4, 5, ..., 104); Rj, o efeito fixo da j-ésima 

característica do rebanho (corte e/ou leite); TRk, o efeito fixo da k-ésima 

característica do terreno da propriedade (plano, acidentado e misto); Ml, o efeito 

fixo do l-ésimo tipo de manejo (extensivo, semi-extensivo e intensivo) e eijkl, o erro 

aleatório associado a cada observação, pressuposto como tendo distribuição 

normal e independente com média zero e variância σ2. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os 59 municípios do Estado de Goiás nos quais a pesquisa foi 

desenvolvida, representaram uma amostra de 24,0% dos 246 existentes, 
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envolvendo 128 propriedades rurais e um contingente total de 118.657 bovinos 

distribuídos entre 15 diferentes raças, incluindo animais saudáveis e portadores 

de fixação dorsal de patela (Quadro 1).  

 
QUADRO 1 – Distribuição dos bovinos, de acordo com as raças encontradas no Estado de Goiás 

durante a pesquisa, no período entre agosto e outubro de 2003 
Nº de ordem Raças Nº de animais Percentagem 

1 Nelore   86.053    72,52% 
2 Girolando   22.950    19,34% 
3 Holandesa     3.198      2,70% 
4 Mestiços de corte (½ Europeu X ½ Zebu)          2.502      2,11% 
5 Gir          1.114      0,94% 
6 Brangus          1.000      0,84% 
7 Simental             680      0,60% 
8 Pardo Suíço             331      0,30% 
9 Canchim             200      0,17% 

10 Aberdeen Angus             150      0,13% 
11 Devon             148      0,12% 
12 Tabapuã             120      0,10% 
13 Red Norte             100      0,08% 
14 Senepol             100      0,08% 
15 Jersey               11        0,009% 

Total       118.657   100,00% 
 

A distribuição aproximada dos municípios em subdivisões 

estabelecidas dentro da metodologia proposta, visou proporcionar uma 

uniformidade das amostras dos bovinos dentro de suas respectivas propriedades 

e das microrregiões, oferecendo possibilidades de dimensionar a ocorrência da 

fixação dorsal de patela entre os rebanhos pesquisados. Essa preocupação 

permitiu que se obtivesse de forma positiva, informações bastante realistas da 

atividade agropecuária, especialmente porque, durante o desenvolvimento da 

pesquisa, contou-se com razoável receptividade e colaboração dos proprietários 

e/ou funcionários envolvidos, demonstrando relativo interesse na participação do 

projeto. Em determinadas situações, mesmo manifestando total desconhecimento 

sobre a enfermidade, nos locais onde estava presente, cerca de 70,0% dos 

proprietários rurais desejavam solucioná-la. Embora esses detalhes e outros 

relacionados às características das propriedades, dos rebanhos e do 

comportamento de seus respectivos proprietários tenham sido motivos de 

observações durante o estudo, tais preocupações, entretanto, não foram 

mencionadas por autores como CURTIS (1961), HANSON & PEYTON (1987), 

FERREIRA et al. (1991), que direcionaram suas pesquisas sobre fixação dorsal 
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de patela mais especificamente para a descrição de alguns aspectos clínicos e de 

tratamento da enfermidade. Ressalte-se que a inserção de tais aspectos foi 

motivada por julgar-se que pudessem exercer influências no resultado final da 

pesquisa. 

Ao propor uma metodologia de trabalho em que vigorava a 

necessidade de contar com a fidelidade das informações fornecidas pelos 

criadores e/ou seus funcionários, naturalmente surgiram algumas dificuldades na 

condução do estudo. A real disponibilidade do proprietário no fornecimento de 

dados confiáveis, a incerteza sobre o número exato de bovinos enfermos e 

características de determinado animal portador da enfermidade, sobretudo com 

relação à raça, idade, membro afetado e tempo exato de ocorrência, foram os 

maiores obstáculos encontrados. Apesar disso, a colaboração efetiva de 

profissionais que atuam na área, durante a aplicação do questionário, direta ou 

indiretamente amenizou o receio que os proprietários rurais possuíam em declarar 

dados de suas propriedades, especialmente em momentos conflitantes da política 

nacional, o que contribuiu positivamente para o desenvolvimento do estudo. 

Portanto, com o objetivo de melhor conduzir a pesquisa, a entrevista para 

preenchimento do questionário era realizada somente com a anuência do 

proprietário, o qual, entretanto, não conhecia previamente o seu teor, 

impossibilitando dessa maneira, que qualquer orientação tendenciosa pudesse 

interferir na obtenção dos dados propostos.  

Dentre as 128 propriedades pesquisadas e em um universo de 118.657 

animais, foram relatados 378 (0,32%) casos de FDP. Em 32 (25,0%) delas, a 

fixação dorsal de patela nunca esteve presente como uma entidade mórbida 

reconhecida dentro de um rebanho constituído de 15.096 (12,7%) bovinos. Em 46 

(36,0%) propriedades, a enfermidade já esteve presente ao longo dos anos de 

exploração pecuária, tendo sido relatados 110 (29,1%) casos de bovinos 

portadores da enfermidade em um total de 31.221 (26,3%) animais. Todavia, 

nessas propriedades, quando o questionário foi aplicado, não mais existiam 

animais enfermos. Finalmente, nos 50 (39,0%) criatórios restantes, somando-se 

os casos já ocorridos em outras ocasiões e os diagnosticados no momento em 

que o questionário foi aplicado aos proprietários, constatou-se a ocorrência de 
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268 (70,9%) bovinos que foram acometidos, dentro de um rebanho de 72.340 

(61,0%) animais (Quadro 2). 

 
QUADRO 2 - Distribuição temporal dos bovinos dentro das propriedades pesquisadas, observados  

no Estado de Goiás, no período entre agosto e outubro de 2003 
Ocorrência de FDP nas  

propriedades 
Propriedades  

visitadas 
Rebanho total Nº bovinos  

enfermos 

Sem ocorrência 32 (25,0%)   15.096 (12,7%) - 

Ocorrência passada 46 (36,0%)   31.221 (26,3%) 110 (29,1%) 

Ocorrência passada e presente 50 (39,0%)  72.340 (61,0%) 268 (70,9%) 

TOTAL    128 (100%)    118.657 (100%) 378 (100%) 

 

No geral, nas propriedades onde a enfermidade foi encontrada, ou 

seja, em 96 criatórios, 59 (61,5%) adotavam o regime extensivo de exploração, 

enquanto em 26 (27,1%) os animais eram manejados sob a forma semi-extensiva 

e os restantes, 11 (11,4%), sob manejo intensivo. Na análise de variância, o 

sistema de manejo não influenciou significativamente a freqüência observada de 

FDP (P>0,05) (Tabela 1). Sobre este aspecto, observou-se que na maioria das 

propriedades rurais visitadas, tanto bovinos de aptidão leiteira, principalmente os 

da raça Girolando, quanto os de produção de carne, eram submetidos a um 

regime de manejo extensivo, permanecendo a maior parte do tempo 

continuamente nas pastagens. Tal situação pode ter contribuído para que os 

animais sofressem variados níveis de carência nutricional, especialmente no 

período seco do ano, época em que a qualidade dos pastos diminui 

sensivelmente, predispondo-os ao desenvolvimento da enfermidade, como 

enfatizado por NOONE (1965) e DASS et al. (1983).  

         De acordo com DASS et al. (1983), a absorção da gordura infrapatelar, 

como alternativa de fornecimento de energia necessária para a manutenção das 

atividades vitais do animal, compromete a sustentação e o apoio do ligamento 

patelar e, conseqüentemente, da articulação do “joelho”, predispondo ao 

desenvolvimento de fixação dorsal de patela. 
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TABELA 1 - Resumo da análise de variância da característica FDP em bovinos, no período entre 
agosto e outubro de 2003, no Estado de Goiás 

Fontes de Variação GL SQ QM F 
Tempo de exploração 56 228,53 4,08 3,13** 
Característica do rebanho 1 9,28 9,28 7,12** 
Característica do terreno 2 8,20 4,10 3,14* 
Sistema de manejo 2 3,18 1,59 1,22 
Resíduo 63 82,15 1,30  
R2   0,76  

*Significativo ao nível de 5%, ** significativo ao nível de 1% 
GL – Grau de liberdade; SQ – Soma do quadrado; QM – Quadrado médio; F –  Unidade Fisher 
 

Diante de tal situação e visando diminuir os riscos de graves prejuízos 

na estação seca, quando os bovinos são submetidos a uma dieta alimentar 

geralmente pobre em nutrientes, condição que segundo PATRA (1954), 

VAUGHAN (1960) e CURTIS (1961) contribui para o aparecimento de FDP, 

alguns proprietários rurais visitados suplementavam seus animais empregando 

variados tipos de dietas, com o intuito de compensar a perda da qualidade dos 

pastos. Ressalte-se que, por razões econômicas, em locais que adotavam 

tratamento suplementar, sobretudo em criatórios de animais da raça Girolando e, 

em particular, vacas em fase de produção, questionava-se muitas vezes a 

qualidade e a quantidade da ração oferecida, em função do valor dos insumos. 

Por esse motivo, em algumas situações a relação custo-benefício tornava-se 

prejudicada, levando o proprietário a optar pela suplementação do animal apenas 

para sua mantença, com a produção de leite sendo considerada um fator 

secundário nesse período. As informações obtidas indicaram que os animais 

Girolando são melhor manejados quanto ao aspecto nutricional e, mesmo assim, 

ficou comprovada que a ocorrência de FDP foi maior nos bovinos desta raça, 

quando comparada com os da raça Nelore. É interessante argumentar que estes 

animais, ao contrário dos bovinos da raça Girolando, são geralmente manejados 

extensivamente em pastagens apresentando alternância de qualidade ao longo 

do ano. Diante desses fatores, suspeita-se que a fixação dorsal de patela ocorra 

em maior percentagem em bovinos da raça Girolando por entrarem na fase 

produtiva mais precocemente e pela sua maior exigência nutricional, nem sempre 

atendida de forma adequada, razões que corroboram as observações de PATRA 

(1954) e VAUGHAN (1960). 
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Considerando a topografia do solo, encontrou-se 73 (57%) 

propriedades apresentando característica plana, 33 (25,8%) acidentada e o 

restante, 22 (17,2%) foi considerada mista. Neste aspecto, a análise de variância 

(Tabela 1) demonstrou que a topografia do solo influenciou de forma significativa 

a freqüência observada de FDP (P<0,05), tendo sido encontrado maior número de 

casos em terrenos acidentados, concordando com os resultados obtidos por 

DASS et al. (1983). Esses autores, em estudos desenvolvidos com 1.167 casos 

de fixação dorsal de patela diagnosticados em búfalos e bovinos na Índia, 

consideraram a presença da enfermidade como conseqüência da existência de 

terreno montanhoso nos locais de criação, justificando que nessas circunstâncias 

os animais submetiam a articulação do “joelho” a excessivo estresse durante a 

subida e descida pelos pastos. SILVA et al. (2004a), em estudo realizado sobre a 

incidência da enfermidade em eqüídeos, não encontraram diferença significativa 

na freqüência de fixação dorsal de patela nesses animais, manejados em terreno 

acidentado ou plano.  

No momento da aplicação do questionário, foram detectados 61 

(0,50%) bovinos da raça Girolando com diagnóstico positivo de FDP em um 

rebanho de 12.162 animais (Quadro 3), enquanto a enfermidade foi observada em 

22 (0,04%) bovinos da raça Nelore, em um rebanho de 50.616 animais, 

totalizando 83 animais portadores de fixação dorsal de patela em um contingente 

de 62.778 bovinos. Apesar de parecer contraditório, o efeito fixo da característica 

do rebanho apresentou-se significativo (P<0,01) no aparecimento da FDP (Tabela 

1). O que chama atenção é o fato de que em um rebanho constituído de raça 

numericamente menor, como o Girolando, a enfermidade esteve presente com 

índices visivelmente elevados, evidenciando uma relação inversamente 

proporcional. Por outro lado, observou-se uma ocorrência menor da enfermidade 

entre bovinos da raça Nelore, um rebanho reconhecidamente mais numeroso e 

criado em condições semelhantes, no que diz respeito ao clima, solo, pastagens e 

suplementação mineral, porém sem auferir as vantagens de uma suplementação 

alimentar durante o período seco do ano. 

Dentre os 83 animais portadores de fixação dorsal de patela 

encontrados durante a pesquisa, 56 (67,5%) bovinos eram da raça Girolando e 

estavam distribuídos nas regiões do Centro e Sul goianos. Essa elevada 
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concentração de animais enfermos nessas regiões, deve-se, provavelmente, a 

fatores relacionados ao microclima favorável à criação de bovinos de aptidão 

leiteira, à existência de grande número de propriedades de pequenas e médias 

dimensões adequadas para a exploração de bovinos dessa raça e à posição 

geográfica estratégica que as regiões ocupam no Estado, facilitando o 

escoamento da produção. 

 
QUADRO 3 - Distribuição de bovinos das raças Nelore e Girolando com FDP de acordo com a 

característica do terreno da propriedade, no Estado de Goiás, no período entre 
agosto e outubro de 2003 

Raças Características do terreno 

Nelore Girolando

Total de bovinos Bovinos enfermos 

Plano 41.048 7.391 48.439 51 

Acidentado   3.548 3.086   6.634 18 

Misto   6.020 1.685   7.705 14 

Total 50.616   12.162          62.778 83 

 

Somando-se os casos diagnosticados entre as raças Girolando e 

Nelore, foram encontrados durante a pesquisa, 77 (92,8%) animais entre três e 

nove anos de idade manifestando sinais clínicos da enfermidade, faixa etária 

também observada por PILLAI (1944) e DASS et al. (1983). Esse resultado pode 

ser atribuído ao fato de que nessa faixa etária os animais estão sendo mais 

exigidos em função do maior pico de produção coincidir com esse período. 

Acrescente-se que, vacas com bezerro ao pé e em lactação, seguidas pelas 

gestantes, estão entre os animais em que a fixação dorsal de patela foi mais 

diagnosticada. Provavelmente, a demanda metabólica e a exigência nutricional 

porque passam esses animais nos respectivos períodos, sejam os grandes 

responsáveis pelo elevado índice de ocorrência da FDP, corroborando os 

achados de SINGH (1979), HANSON & PEYTON (1987) e BAIRD et al. (1993). 

Observou-se que, indistintamente, durante os períodos seco e chuvoso 

do ano, os animais enfermos manifestavam de maneira contínua os sintomas 

clínicos da enfermidade. Também ficou evidenciado que, geralmente, bovinos 

manejados sob a forma extensiva, portadores ou não de fixação dorsal de patela, 

encontram-se em melhor estado nutricional no período de maior precipitação 

pluviométrica, ocasião em que ocorre melhora aparente da qualidade da 
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pastagem, com reflexos positivos sobre o escore corporal. Mesmo considerando 

que essa situação colabore substancialmente na melhora do estado de saúde dos 

bovinos, não foram encontrados casos de recuperação espontânea de animais 

portadores da enfermidade, contrariando as observações de NOONE (1965) e 

KRISHNAMURTHY & TYAGI (1979), que mencionaram casos de recuperação em 

animais bem nutridos logo depois do parto, mas que apresentaram retorno dos 

sintomas da enfermidade na gestação seguinte. É necessário considerar que 

forrageiras do gênero Brachiaria em regiões de cerrado, ecossistema 

predominante onde o estudo se desenvolveu, quando sem adequada correção do 

solo, apresentam mudanças na composição mineral com o avanço da idade da 

planta. Por essa razão, apresentam valor nutritivo classificado entre baixo e médio 

em função da espécie e condições de manejo, conforme afirmaram O´DONOVAN 

et al. (1982) e SOUSA (1987), podendo esses fatores refletirem negativamente 

sobre o estado nutricional dos animais. 

Constatou-se durante a pesquisa, que vários produtores rurais 

desconheciam o procedimento cirúrgico como recurso eficaz no tratamento e 

solução do problema, optando sempre pelo descarte dos animais enfermos, 

corroborando as observações de SILVA et al. (2004b), quando afirmaram que 

cerca de 20% dos proprietários rurais desconheciam a existência de tratamento 

para a enfermidade, descartando animais muitas vezes em pobre condição 

corporal. Essa atitude dos criadores pode ser justificada pela queda de 

produtividade de leite ou de carne do bovino, especialmente daqueles criados em 

regime extensivo, em conseqüência da dificuldade que apresentam à locomoção 

na busca de alimento. Por esse motivo, nesse caso, para se evitar maior 

desvalorização do animal, o proprietário opta pelo seu descarte. Argumenta-se 

ainda que existe o receio dos proprietários de que o emagrecimento progressivo 

do animal culmine com sua morte, contabilizando um prejuízo múltiplo, 

especialmente quando tratar-se de fêmea com bezerro ao pé. Por último, em 

alguns criatórios pesquisados, o descarte ocorria em razão da possibilidade de 

haver transmissão genética, como mencionado por NOONE (1965), TYAGI et al. 

(1974) e GADGIL & PATEL (1977), perpetuando a enfermidade no criatório. 

Contrariando essa informação, PILLAI (1944) afirmou não existir relação com 

esse aspecto. 
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No presente estudo, ficou demonstrado por meio de informações 

fornecidas pelos proprietários, que alguns profissionais que exerciam atividades 

no campo possuíam dificuldades e insegurança na realização da desmotomia 

patelar medial, sugerindo aos produtores o descarte do animal enfermo como a 

forma mais razoável de eliminar o problema do criatório. Talvez por essa razão, 

dentre os animais portadores de fixação dorsal de patela observados nesta 

pesquisa, apenas bovinos com elevado potencial genético ou aqueles onde havia 

assistência veterinária periódica, eram submetidos ao tratamento cirúrgico. Tal 

constatação ficou evidenciada pela análise dos dados sobre o destino dos 378 

bovinos portadores da enfermidade, em que apenas 28 (7,40%) foram submetidos 

a desmotomia patelar medial, nove (2,40%) foram a óbito por sua conseqüência 

indireta, sete (1,85%) não receberam nenhum tipo de tratamento e 334 (88,35%) 

foram descartados pelos proprietários.  

Outro achado relevante, comprovado pela análise de variância, foi o 

tempo de exploração da propriedade que mostrou-se significativo (P<0,01), 

observando-se que naqueles criatórios onde a fixação dorsal de patela não esteve 

presente ao longo do tempo de exploração pecuária, em 21 (65,6%) o período 

efetivo de criação de animais estendia-se de 0 a 15 anos, enquanto que em 11 

(34,4%), esse período era superior a 15 anos (Tabela 1). Por outro lado, nas 

propriedades rurais onde a fixação dorsal de patela ocorreu ao longo dos anos de 

exploração pecuária, ou seja, em 96 (75,0%) criatórios, em 28 (29,20%) deles a 

enfermidade manifestou-se no período entre 0 e 15 anos de exploração. Já em 68 

(70,80%), a incidência de fixação dorsal de patela ocorreu em propriedades cujo 

período de exploração estendia-se além de 100 anos. Nesses dois casos, 

observou-se que onde a exploração econômica era recente e, possivelmente, as 

pastagens ainda apresentavam níveis adequados de macro e micro nutrientes, o 

índice de ocorrência da enfermidade era baixo quando comparado com as 

propriedades rurais onde existia o problema, cujas pastagens encontravam-se 

degradadas e a correção da fertilidade do solo não ocorria de forma regular. Essa 

constatação vem ao encontro das observações de DIAMOND (2005), quando 

afirmou ter havido queda de 13% na fertilidade do solo nos últimos 50 anos, em 

conseqüência da exploração de áreas destinadas à agricultura e à pecuária. 
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Naqueles criatórios cujas pastagens foram formadas recentemente, é 

possível que a enfermidade possa vir a ocorrer no futuro, caso os cuidados com a 

fertilidade do solo sejam considerados irrelevantes pelos criadores. Na verdade, 

78 (61,0%) dos proprietários rurais afirmaram reconhecer a necessidade de 

promover a correção do solo nas áreas de pastagens, mas não a fazem, por 

considerá-la inaplicável em razão dos elevados custos na operacionalização do 

processo. Deduz-se daí que, naquelas propriedades onde a enfermidade foi 

diagnosticada, a correção esporádica da fertilidade do solo, ou mesmo sua falta, 

não atendendo as reais necessidades das plantas, reflete em deficiências 

nutricionais aos bovinos criados nessas condições, predispondo-os à fixação 

dorsal de patela, como mencionaram DASS et al. (1983), HANSON & PEYTON 

(1987), FERREIRA et al. (1991), GIBSON (1991) e MISTRY et al. (1991). 

Embora tenha sido constatado na presente pesquisa que a 

suplementação mineral era uma prática habitual nas propriedades rurais, suprindo 

os bovinos de eventuais deficiências existentes na pastagem, muitas vezes ela 

era erroneamente disponibilizada, por questões meramente econômicas. Sabe-se 

que, na prática, com o intuito de minorar os custos, alguns proprietários diluem o 

sal mineral concentrado em sal comum, numa proporção de até 4:1, melhorando 

a sua palatabilidade, tornando, entretanto, a mistura pobre em valores 

nutricionais. Tal procedimento resulta em menor quantidade de macro e micro 

elementos minerais disponíveis, reduzindo o consumo em função do excesso de 

sódio na mistura, saciando mais rapidamente os animais. Fundamentando-se nas 

informações de VAUGHAN (1960), NOONE (1965) e SILVA et al. (2004b), é 

possível sugerir que essa conduta também possa influenciar na etiopatogenia da 

enfermidade em decorrência de insuficiente quantidade de elementos minerais 

fornecidos aos bovinos. 

Ao se avaliar a forma de apresentação clínica da enfermidade, 

observou-se predomínio de acometimento do membro pélvico direito, quando 

comparado com o esquerdo ou bilateralmente, sendo o tipo de FDP intermitente 

mais freqüente do que o permanente. Tais achados são corroborados por SINGH 

(1979), DASS et al. (1983) e FERREIRA et al. (1991), embora os autores não 

tenham encontrado nenhuma justificativa plausível para esse fato. Entretanto, 

BORGES (1998), em estudos sobre ocorrência de dermatite digital em bovinos, 
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afirmou estar a enfermidade mais presente no membro pélvico direito, 

possivelmente em razão dos hábitos diários desses ruminantes de sempre 

deitarem em decúbito esternal com deslocamento para o lado direito e, desta 

forma, a compressão exercida pelo peso do corpo sobre toda a estrutura do 

membro pélvico direito poderia, momentaneamente, dificultar a circulação no 

referido membro, aumentando as possibilidades de maior ocorrência daquela 

doença. 

Assim, considerando que a fixação dorsal de patela em bovinos seja 

uma enfermidade de etiopatogenia complexa, torna-se necessário que maior 

número de pesquisas seja desenvolvido no sentido de poder esclarecer dúvidas 

sobre suas características intrínsecas, possibilitando aos médicos veterinários 

melhor entendimento da doença e, aos proprietários rurais, menores prejuízos 

econômicos em seus criatórios. 

 

 

CONCLUSÕES 
 

  Dentro das condições em que o estudo foi realizado e considerando 

as características do Estado de Goiás avaliadas, pode-se concluir que: 

 1.  a fixação dorsal de patela em bovinos observada em Goiás é 

uma enfermidade de caráter multifatorial;  

 2. a topografia do terreno, o tempo de exploração pecuária e a 

característica do rebanho são os fatores predisponentes que apresentaram maior 

relação com a ocorrência do processo patológico; 

3. vacas com bezerro ao pé e em lactação, seguidas pelas 

gestantes, pertencem às categorias de animais em que a fixação dorsal de patela 

foi mais diagnosticada. 
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CAPÍTULO 4 - EMPREGO DE DESMÓTOMO ESPECIAL NO TRATAMENTO 
CIRÚRGICO DA FIXAÇÃO DORSAL DE PATELA EM BOVINOS  
 
 
RESUMO 
 
Fixação dorsal de patela (FDP) é uma enfermidade observada em grandes 
animais, ocorrendo em bovinos de forma uni ou bilateral, em ambos os sexos, de 
diferentes raças, geralmente em adultos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
eficácia de um instrumento cirúrgico especialmente desenvolvido para a correção 
da fixação dorsal de patela em bovinos, comparar os resultados obtidos com os 
observados ao empregar o método convencional utilizado, acompanhar a 
evolução do pós-operatório e estimar os custos dos procedimentos cirúrgicos. 
Foram submetidas à desmotomia patelar medial, 32 fêmeas bovinas portadoras 
da enfermidade em sua forma unilateral, alocadas em quatro grupos de oito 
animais (GI, GII, GIII e GIV). Após jejum de 12 horas, tranqüilização com xilazina 
2%, contenção em decúbito lateral e anestesia local com lidocaína 2% sobre o 
ligamento patelar medial, os bovinos de GI e GII foram submetidos a desmotomia, 
após incisão cutânea de quatro centímetros. Nos animais pertencentes ao GIII e 
GIV realizou-se punço-incisão de meio centímetro, seccionando pele e fáscias 
dos músculos grácil e sartório, praticando-se a desmotomia com instrumento 
cirúrgico confeccionado em aço inoxidável desenvolvido especificamente para 
esse fim. Para visibilizar a desmotomia utilizando esse instrumento cirúrgico, 
empregou-se, experimentalmente, a vídeo-cirurgia. Na dermorrafia empregou-se 
fio de algodão 2-0, somente nos animais de GI e GII. No pós-operatório, apenas 
os bovinos de GI e GIII receberam terapia antimicrobiana, avaliando-se durante 
28 dias a ocorrência de edema, deiscência de ferida, formação de abscesso, 
granuloma e evolução cicatricial da ferida cirúrgica nos animais de todos os 
grupos. Não foi detectada diferença no que concerne ao uso de antibacteriano. 
Edema, deiscência de ferida cirúrgica e abscesso ocorreram nos bovinos de GI e 
GII e a cicatrização clínica foi antecipada nos bovinos de GIII e GIV. Todos os 
animais se recuperaram, entretanto o desmótomo especial desenvolvido propiciou 
maior rapidez às intervenções, que foram minimamente invasivas e com menores 
índices de complicações pós-operatórias. 
Palavras-chave: Aparelho locomotor, cirurgia, desmótomo, ruminantes  
 
 
ABSTRACT 
 
Upward fixation of patella (UFP) is a disease observed in large animals and it 
occurs in bovines in unilateral or bilateral form, affecting male and female, different 
breeds and usually adults. The aim of this study was to evaluate the efficiency of 
an special surgical instrument designed for surgical treatment of UFP in bovines, 
compare the results to those obtained applying the usual incision technique for this 
disease, evaluation of post-operative and estimate the cost of the different surgical 
procedures. It was submitted to medial patellar desmotomy, 32 UFP carrier female 
bovines with unilateral form, divided in four groups with eight animals each (GI, 
GII, GIII and GIV). After 12 hours of fasting, sedation with 2% xylazine, restraining 
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in lateral recumbency and local anesthesia with 2% lidocaine on medial patellar 
ligament, the bovines from GI and GII were submitted to desmotomy after 4 cm 
length skin incision. In animals from groups III and IV, it was proceeded skin 
incision of 0,5 cm, followed by section gracile and sartorium muscles fasciae and 
desmotomy with stainless steel instrument developed for this aim. To visualize the 
desmotomy with this surgical instrument, it was used, experimentally, the video-
surgery. For skin closure it was used 2-0 cotton thread in animals from groups I 
and II. In postoperative time, bovines from groups I and III received antimicrobial 
drugs and it was evaluated during 28 days the occurrence of edema, wound 
dehiscence, abscess formation, granuloma and cicatricial evolution of the surgical 
wound in the animals from all groups. It was not detected any difference 
concerned to the use of antimicrobiane drug. Edema, wound dehiscence and 
abscesses occurred on the bovines from GI and GII and the clinical healing was 
earlier on the animals from GIII and GIV. All animals healed, but the designed 
instrument allowed more quick and less invasive interventions, witch leaded to 
minor postoperative complications. 
Key words: Desmotome, locomotion system, ruminantes, surgery 
 

 

INTRODUÇÃO  
 

A fixação dorsal de patela é uma síndrome observada em grandes 

animais, ocorrendo em bovinos, de forma uni ou bilateral, em ambos os sexos, em 

diferentes idades e raças (HANSON & PEYTON, 1987; FERREIRA et al., 1991). A 

ocorrência é de caráter cosmopolita, podendo afetar também búfalos, camelos, 

lhamas e eqüídeos (SHOKRY & BARAKAT, 1987; GIBSON, 1991; MISTRY et al., 

1991; GARLICK & THIEMANN, 1993). Problemas neurológicos, defeitos de 

conformação dos membros pélvicos, deficiência nutricional agravada por 

demanda fetal no estágio final da gestação e durante a lactação, hereditariedade, 

trabalho muscular intenso, são considerados fatores predisponentes (PATRA, 

1954; VAUGHAN, 1960; NOONE, 1965; GADGIL & PATEL, 1977; TYAGI & 

KRISHNAMURTHY, 1978). 

O animal portador de fixação dorsal de patela apresenta postura 

característica ao se locomover, manifestada principalmente por arrastamento do 

membro afetado em distensão, alternado com relaxamento brusco (GADGIL & 

PATEL, 1977; FERREIRA et al., 1991). Embora a enfermidade não represente 

extremo risco de morte para o animal, especialmente para aqueles manejados em 

sistema de criação intensivo ou semi-extensivo, pode resultar em sérios prejuízos 

aos proprietários rurais, ora pela perda direta representada pela redução do 

 



 36

desempenho, ora pelo descarte prematuro de animais de elevado valor 

zootécnico (PATRA, 1954; SILVA et al., 2004). 

O uso de substâncias irritantes como solução de iodo, injetadas na 

região próxima à articulação afetada, foi um recurso utilizado por NOONE (1965) 

no tratamento da enfermidade. MOHANDAS (1972) e FERREIRA et al. (1991), 

promoveram secção do ligamento patelar medial, por método fechado, com os 

animais em posição quadrupedal e WEAVER & CAMPBELL (1972) submeteram 

bovinos portadores de fixação dorsal e lateral de patela à correção cirúrgica, 

empregando anestesia geral inalatória. TNIBAR (2002) realizou tratamento 

cirúrgico em eqüinos portadores de FDP, empregando ultra-sonografia e várias 

perfurações percutâneas sobre o terço proximal do ligamento patelar medial, com 

os animais sob anestesia geral. Na condução do pós-operatório, NOONE (1965), 

FERREIRA et al. (1991) e HOBBS & KENWARD (1993) recomendaram o uso de 

antimicrobiano em pó ou em solução sobre a ferida cirúrgica, antibacteriano de 

longa ação, parenteralmente, glicocorticóides e analgésicos. Dentre as 

complicações pós-operatórias, KRISHNAMURTHY & TYAGI (1979) enumeraram 

como mais importantes e visíveis, a persistência dos sintomas, formação de 

hematoma e abscesso, desmotomia acidental do ligamento patelar intermédio, 

recorrência tardia após o sucesso inicial da operação e deiscência de ferida. 

Por tratar-se de procedimento cirúrgico geralmente realizado a campo, 

a necessidade de se praticar ampla incisão cutânea, a localização da lesão e o 

uso de fios de algodão na dermorrafia, podem favorecer o desenvolvimento de 

infecção cirúrgica, resultando muitas vezes em sérios prejuízos ao animal, apesar 

do tratamento cirúrgico ser conduzido da maneira mais asséptica possível. Diante 

dessa situação, buscou-se desenvolver um método alternativo que pudesse 

amenizar esses riscos, sendo simultaneamente rápido, eficaz e seguro. Desta 

forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia de um desmótomo especial 

desenvolvido especificamente para o tratamento cirúrgico da fixação dorsal de 

patela em bovinos, comparando-o com o método cirúrgico convencional utilizado 

nestes casos e acompanhar a evolução do pós-operatório. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

O estudo foi realizado em uma propriedade rural dotada de infra-

estrutura física e de pessoal necessárias, no município de Jandaia-GO, no 

período compreendido entre setembro de 2003 e janeiro de 2004, utilizando 32 

fêmeas bovinas da raça Girolando, portadoras de fixação dorsal de patela 

unilateral, com idade entre três e oito anos, adquiridas em diferentes propriedades 

rurais e transportadas para o local do experimento no mínimo 30 dias antes das 

intervenções cirúrgicas. Os bovinos foram alocados em quatro grupos de oito 

animais (GI, GII, GIII e GIV) e os procedimentos cirúrgicos realizados em um ou 

mais animais de cada grupo, no mesmo dia. Os animais de GI e GII foram 

submetidos ao procedimento cirúrgico convencional, com incisão cutânea 

longitudinal de quatro centímetros. Nos animais de GIII e GIV realizou-se 

procedimento cirúrgico minimamente invasivo, empregando-se desmótomo 

especial para promover a secção do ligamento. No pós-operatório, utilizou-se nos 

bovinos de GI e GIII, agente antimicrobiano parenteral à base de oxitetraciclina 

longa ação (Oxitape® L.A., Laboratório Hertape, Juatuba, MG) pela via 

intramuscular, na dose de 20 mg/kg de peso corporal, de 72/72 horas, perfazendo 

três aplicações. Os animais de GII e GIV não receberam antibacteriano. Durante 

todo o estudo os animais foram manejados em pastagens de Brachiaria brizantha, 

recebendo suplementação mineral em cochos cobertos. 

O critério de inclusão dos animais na pesquisa baseou-se na sua 

apresentação clínica à locomoção, os quais deveriam apresentar, de forma 

intermitente ou permanente, hiperextensão seguida de hiperflexão da articulação 

femorotibiopatelar do membro afetado, podendo estar presentes graus variados 

de lesão na extremidade dos cascos do membro comprometido (VAUGHAN, 

1960; NOONE, 1965) (Figura 1). 

 O diagnóstico da enfermidade era confirmado colocando-se o animal 

contido em decúbito lateral com o membro enfermo posicionado superiormente e 

em completa distensão conseguida manualmente, obtendo-se assim o 

“travamento” dorsal da patela. Com a mão fechada do examinador, após um 

golpe rápido sobre a articulação do “joelho” no sentido latero-medial, o membro 

era naturalmente fletido, retornando à sua posição normal.  
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 Procedeu-se anestesia local infiltrativa, via 

 ligamento patelar medial e suas proximidades, 

e lidocaína a 2% (Dorfin®, Laboratório Hertape, 

sepsia final com PVP-I e proteção da região 

enestrado esterilizado, que foi fixado à pele por 

 Backhaus. Estabeleceu-se a exata posição 
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anatômica do ligamento patelar medial, apoiando-se os dedos médio e polegar, 

respectivamente, sobre a tuberosidade e o côndilo medial da tíbia, de forma que o 

dedo indicador, obrigatoriamente, repousasse sobre o ligamento a ser operado.  

No trans-operatório, praticou-se incisão cutânea longitudinal de quatro 

centímetros sobre o ligamento, nos bovinos de GI e GII (Figura 2). Após divulsão 

romba do tecido subcutâneo, as fáscias dos músculos grácil e sartório foram 

seccionadas longitudinalmente e o ligamento patelar medial isolado por meio de 

pinça hemostática de Crile curva introduzida sob sua face medial e mantida em 

posição aberta, proporcionando melhor visão e permitindo total secção 

perpendicular do ligamento, distante dois centímetros de sua inserção na 

tuberosidade da tíbia (VAUGHAN, 1960). As fáscias foram reaproximadas 

empregando-se categute cromado nº 1 em padrão X e a dermorrafia realizada 

com fios de algodão nº 2-0 em padrão simples separado. Sobre a ferida cirúrgica 

foi aplicada uma camada de produto à base de sulfanilamida, triclorphon, óxido de 

zinco, óleo de pinho e vitamina A (Ungüento Vallée®, Vallée S.A., Montes Claros, 

MG), até completar a cicatrização clínica. A remoção dos pontos de pele nos 

bovinos destes grupos ocorreu no 14º dia do pós-operatório.  

 A B 

 

 

FIGURA 2 –  Método convencional da desmotomia patelar medial em bovinos.  A – secção do 
ligamento patelar medial. B – dermorrafia 

A desmotomia patelar medial realizada nos bovinos pertencentes ao 

GIII e GIV foi praticada utilizando-se um instrumento cirúrgico de aço inoxidável 

especialmente desenvolvido para esta finalidade, apresentando ponta romba e 

com superfície de corte de 1,6 cm, em formato de meia-lua, localizada 

ventralmente a 0,5 cm da extremidade, com um cabo de aspecto ovalado de 9,0 
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cm unido em um ângulo de cerca de 130º à haste anterior de 8,0 cm de 

comprimento e 0,6 cm de largura por 0,3 cm de espessura (Figura 3).  

 

 

 

FIGURA 3 – Instrumento cirúrgico utilizado na 
desmotomia patelar medial em 
bovinos. 

 

 

 

 

 

 

Seguiu-se todo o protocolo preliminar anteriormente adotado para os 

animais de GI e GII até o momento de praticar a incisão cutânea, de meio 

centímetro, com bisturi de lâmina aguda nº 24, distante três centímetros lateral ao 

ligamento medial e paralela à borda medial do ligamento intermédio, perfurando 

simultaneamente as fáscias musculares. Considerou-se a possibilidade de 

ocorrência de hemorragia local, estabelecendo-se como discreta apenas a 

presença de sangue após a incisão da pele e grave quando ocorresse fluxo 

contínuo e prolongado por mais de dois minutos. Após a incisão, o desmótomo foi 

introduzido através dos tecidos locais mantendo a lâmina cortante paralela ao 

ligamento e guiado manualmente até o ponto determinado para seccioná-lo 

(Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 – Seqüência da desmotomia patelar medial com emprego do 
desmótomo (→). A: introdução percutânea do instrumento; B: 
visibilização interna do instrumento ultrapassando as fáscias; C: 
posicionamento do desmótomo paralelo ao ligamento; D: 
posicionamento do desmótomo sob o ligamento após giro de 90º; 
E: ligamento sendo seccionado; F: extremidade do ligamento 
seccionado 
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Em seguida, procedeu-se um giro de 90º, posicionando sua superfície de corte 

sob o ligamento. Com movimentos firmes no sentido latero-medial, o instrumento 

cirúrgico foi pressionado sobre a estrutura anatômica definida até completar sua 

secção transversal a dois centímetros de sua inserção tibial, de maneira que não 

provocasse lesão da cápsula articular femurotibiopatelar (KRISHNAMURTHY & 

TYAGI, 1979; NELSON, 1983). Para refinar o modelo de desmotomia patelar 

artroscópica, utilizou-se um membro pélvico de bovino abatido em matadouro, do 

qual removeu-se a gordura infrapatelar. Uma cânula metálica de 5 mm, 

introduzida através de um portal anterolateral de 1 cm, permitiu a passagem de 

uma sonda flexível de 3 mm de diâmetro, com um ângulo de visão de 30º, 

acoplada a uma fonte de luz fria XENON 300 e um sistema de vídeo-câmera, os 

quais foram dirigidos medialmente com o objetivo de visibilizar o ligamento patelar 

medial, obtendo-se imagens fotográficas por meio do programa de captura Vscan, 

desenvolvido por Med Mutivídeo Ltda. A distensão articular foi conseguida 

mediante o uso de Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio a 0,9% (Fisiológico 

0,9%®, Equiplex Indústria Farmacêutica Ltda, Aparecida de Goiânia, GO). O 

desmótomo foi introduzido em um portal anteromedial paralelo ao ligamento 

intermédio em seu 1/3 distal, sendo conduzido até a face medial do ligamento 

patelar medial, onde foi rotacionado em 90º para que fosse realizado o 

procedimento cirúrgico (Figura 4). 

Ato contínuo, o desmótomo foi retirado, aplicando-se sobre a ferida 

uma compressa de algodão, seca, esterilizada, que permaneceu no local por 

aproximadamente dois minutos, protegendo-se, posteriormente, com o mesmo 

produto e protocolo utilizados para os animais pertencentes ao GI e GII.  

Independente do grupo ao qual pertencia, adotou-se como método de 

avaliação do resultado dos diferentes procedimentos, testes que aferiam a 

eficácia dos tratamentos cirúrgicos empregados. Com o animal ainda em decúbito 

lateral, a articulação era forçada com a mão do cirurgião a movimentar no sentido 

latero-medial e em seguida o membro era flexionado e estendido. Quando 

quaisquer desses eventos ocorressem sem impedimentos, considerava-se que o 

procedimento cirúrgico havia resultado na secção completa do ligamento. Outra 

conduta adotada foi a observação dos animais ao retornarem à posição 
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quadrupedal e se locomoverem, considerando-se bem sucedida a operação 

quando não mais apresentavam os sinais clínicos característicos da enfermidade. 

Realizou-se avaliação da cicatrização clínica das feridas por meio de 

escores clínicos, estabelecendo-se que: escore 0 – não cicatrização; escore 1 – 

cicatrização de 25% da ferida; escore 2 – cicatrização de 50% da ferida; escore 3 

– cicatrização de 75% da ferida e escore 4 – cicatrização total da ferida. 

Estipulou-se que as principais complicações esperadas e possíveis de ocorrer 

seriam hemorragia, edema, deiscência de ferida, abscessos, granulomas, 

claudicação e artrite. A intensidade do edema foi medida com o animal em 

posição quadrupedal, empregando-se fita métrica aplicada em torno do membro 

do animal sobre a região da articulação femurotibiopatelar operada e sempre 

comparando com as medidas obtidas previamente para o membro operado e o 

saudável. Para se obter a medida, apoiava-se a fita sobre a ferida cirúrgica e na 

face posterior, na altura da extremidade distal do músculo semitendíneo da coxa, 

promovendo-se a leitura do diâmetro da área. Quando presente, o edema era 

considerado discreto, moderado ou acentuado, caso o diâmetro do membro 

operado fosse maior que 5%, 10% e 20%, respectivamente, em relação à medida 

tomada inicialmente. As avaliações pós-operatórias foram realizadas nos dias um, 

três, sete, 14, 21 e 28. 

Os custos dos procedimentos cirúrgicos empregados em GI, GII, GIII e 

GIV foram estimados, levando-se em consideração o material de consumo 

utilizado no pré e trans-operatórios, bem como em eventuais complicações 

passíveis de ocorrer durante o pós-operatório, conforme quadro demonstrativo 

(Anexo 2). 

Para as comparações entre as técnicas operatórias empregadas, foram 

utilizados os testes não-paramétricos de Kruskal-Wallis e o teste exato unilateral 

de Fisher (CURI, 1997).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Ambos procedimentos cirúrgicos utilizados mostraram-se eficazes, 

podendo ser empregados no tratamento da fixação dorsal de patela em bovinos, 
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em razão da ausência de qualquer manifestação clínica da enfermidade após a 

operação cirúrgica. MOHANDAS (1972) e FERREIRA et al. (1991) realizaram 

desmotomia patelar medial em bovinos empregando lâmina de bisturi, com os 

animais em posição quadrupedal. KRISHNAMURTHY & TYAGI (1979) praticaram 

semelhante procedimento cirúrgico, empregando os métodos fechado e aberto, 

porém com os animais contidos em decúbito lateral, obtendo resultados 

satisfatórios em todos os animais tratados. Por outro lado, o tratamento cirúrgico 

proposto por TNIBAR (2002) em eqüinos, torna-se inviável e de aplicabilidade 

discutível em bovinos em nível de campo, em função dos elevados custos com os 

equipamentos de ultra-sonografia e anestesia geral.  

O método de contenção empregado neste estudo, posicionando os 

animais em decúbito lateral, mostrou-se mais seguro em relação aos adotados 

por MOHANDAS (1972) e FERREIRA et al. (1991). Outra significativa vantagem 

na adoção deste método, quando comparado com a posição quadrupedal 

utilizado por MOHANDAS (1972) e FERREIRA et al. (1991), diz respeito à 

possibilidade de afastar manualmente o úbere e o abdômen, os quais geralmente 

são volumosos em fêmeas bovinas de alta produção leiteira, dificultando o acesso 

cirúrgico à face medial da articulação femurotibiopatelar, conforme mencionado 

por CURTIS (1961), HANSON & PEYTON (1987), BAIRD et al. (1993). 

Um aspecto positivo do instrumento cirúrgico desenvolvido para esse 

procedimento, em função de suas características e que o coloca em vantagem à 

lâmina de bisturi, é o fato de promover mínimos riscos de lesão tecidual grave 

quando manuseado adequadamente. O uso de lâmina de bisturi em operações 

realizadas às cegas, especialmente mantendo o bovino na posição quadrupedal 

durante o procedimento, coloca em perigo a integridade de estruturas próximas 

ao ligamento, a um mínimo movimento do animal, como enfatizaram 

MARUDWAR & KULKARNI (1980), podendo ocorrer acidentes desagradáveis, 

como quebra da lâmina, secção da cápsula articular, de vasos sangüíneos e 

ligamento intermédio.  

A extremidade romba e a superfície de corte protegida, aliadas a uma 

firme empunhadura palmar, deram completa estabilidade ao desmótomo 

desenvolvido e utilizado na desmotomia patelar medial dos bovinos pertencentes 

ao GIII e GIV. Argumenta-se também que foi possível intervir numa região 
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bastante delicada, tornando-o apropriado para essa finalidade. Por outro lado, 

avaliando-se os tempos cirúrgicos efetivamente utilizados na execução dos 

procedimentos, observou-se que nos animais de GI e GII, a média de tempo 

empregada foi de 20 minutos, em decorrência de uma lesão tecidual mais ampla, 

exigindo conseqüentemente, redução de espaço morto e dermorrafia, enquanto 

nos bovinos de GIII e GIV submetidos à desmotomia empregando-se o 

desmótomo proposto neste trabalho, foi de apenas três minutos, demonstrando 

uma redução considerável no tempo da operação. Para visibilizar a desmotomia 

utilizando esse instrumento cirúrgico e certificar-se de que a técnica cirúrgica é 

minimamente invasiva, empregou-se, experimentalmente, a vídeo-artroscopia. 

Nos animais pertencentes ao GIII e GIV houve insignificante 

hemorragia local, caracterizada pelo acúmulo puntiforme de sangue em razão da 

pequena lesão cutânea produzida pela incisão, às vezes acompanhada da 

exposição de mínima quantidade de tecido adiposo, fato também observado por 

PATRA (1954), NOONE (1965), MARUDWAR & KULKARNI (1980) e FERREIRA 

et al. (1991), sendo prontamente contida pela pressão de compressa de algodão 

esterilizada sobre a ferida cirúrgica. Tais achados são pertinentes à lesão cutânea 

provocada pela incisão e ao traumatismo acidental ocorrido sobre a massa de 

gordura existente sob o ligamento.  

Analisando-se a Tabela 1, observa-se que nos animais pertencentes ao  

GI, um bovino (12,5%) apresentou edema moderado e em outro (12,5%) o 

processo foi considerado acentuado, até o terceiro dia de avaliação, alterações 

insignificantes e que não redundaram em prejuízos severos aos bovinos, como 

igualmente encontrado por FERREIRA et al. (1991), mesmo empregando técnica 

menos invasiva. Nos demais (75%), atribuiu-se a essa complicação, grau discreto. 

Em todos os casos, o aumento de volume ocorrido no local da operação regrediu 

gradativamente, desaparecendo por completo até o 14º dia de avaliação. Pela 

Tabela 2, observa-se que seis bovinos (75%) pertencentes ao GIII apresentaram 

edema de grau discreto no primeiro dia de avaliação. No terceiro dia esse número 

foi reduzido para dois (25%) e no sétimo dia tal processo mórbido havia 

desaparecido totalmente. Quanto aos bovinos pertencentes ao GIV, cinco (62,5%) 

apresentaram edema de grau discreto e um (12,5%) de grau moderado no 

 



 45

primeiro dia de avaliação. No sétimo dia, dois bovinos (25%) ainda apresentavam 

edema de grau discreto.  

 
TABELA 1 - Número de fêmeas bovinas com complicações pós-operatórias submetidas a 

desmotomia patelar medial pela técnica convencional, de acordo com os dias 
de avaliação e os respectivos grupos, em uma propriedade rural no período 
de setembro de 2003 a janeiro de 2004 

FREQÜÊNCIA DE COMPLICAÇÕES 
Edema Hemorragia Deiscência Abscesso Granuloma Total 

G 
R 
U 
P 
O 
S 

 
 

Dias 
 de 

avaliação 

 
 

D 

 
 

M 

 
 

A

  
 
Parcial 

 
 
Total

   
Com  

complicações 

 
Sem 

complicações 

1 5 1 1 0 0 0 0 0 7 1 
3 5 1 1 0 0 0 0 0 7 1 
7 0 0 1 0 1 0 0 0 2 6 

14 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

 
 
I 

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
1 2 3 3 0 0 0 0 0 8 0 
3 3  1 3 0 1 0 0 0 8 0 
7 2 1 2 0 1 1 1 0 8 0 

14 0 0 1 0 2 1 2 0 6 2 
21 0 0 0 0 1 1 0 1 3 5 

 
 
II 

28 0 0 0 0 1 0 0 1 2 6 
 D – discreto; M – moderado; A – acentuado 
 
TABELA 2 - Número de fêmeas bovinas com complicações pós-operatórias submetidas a 

desmotomia patelar medial pelo emprego de instrumento cirúrgico especial, 
de acordo com os dias de avaliação e os respectivos grupos, em uma 
propriedade rural no período de setembro de 2003 a janeiro de 2004 

FREQÜÊNCIA DE COMPLICAÇÕES 
Edema Hemorragia Deiscência Abscesso Granuloma Total 

G 
R 
U 
P 
O 
S 

 
Dias 
 de 

avaliação 
 

D 
 

M
 

A 
  

Parcial 
 

Total
   

Com 
complicações 

 
Sem 

complicações 

1 6 0 0 0 0 0 0 0 6 2 
3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

 
 
III 

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
1 5 1 0 0 0 0 0 0 6 2 
3 4 1 0 0 0 0 0 0 5 3 
7 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
21 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 

 
 
IV 

28 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 
D – discreto; M – moderado; A – acentuado 

 

Avaliando as medidas obtidas, que permitiram classificar o edema em 

graus discreto, moderado e acentuado, observou-se que o diâmetro da região 

aferida dos bovinos variou de 47 a 49 centímetros antes do procedimento 

cirúrgico. Após as operações cirúrgicas, foram encontrados valores 

circunferenciais na região femurotibiopatelar variando de 50,4 a 56,4 centímetros, 
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ou seja, de 7,3% até 20% superiores aos valores originais observados nos 

bovinos pertencentes ao GI e GII, enquanto nos animais pertencentes ao GIII e 

GIV esses valores não ultrapassaram 7,3%.  

Como complicações pós-operatórias ao procedimento cirúrgico, 

ocorreu deiscência parcial de ferida em um (12,5%) animal de GI e em dois (25%) 

bovinos de GII. Ainda nos pertencentes ao GII, ocorreu deiscência total de ferida 

em um (12,5%) animal. Observou-se abscesso em um (12,5%) dos bovinos de  GI 

e em dois (25%) de GII no 14º dia, possivelmente em virtude de contaminação 

telúrica ou fecal, por tratar-se de lesão em local bastante vulnerável a esses 

fômites. WEAVER & CAMPBELL (1972) mencionaram a ocorrência de infecção 

de ferida cirúrgica em um bovino submetido a desmotomia patelar medial que 

recuperou-se com uso de antibacteriano, e outro que apresentou osteoartrite 

crônica na articulação femuropatelar observada à necropsia, após sacrifício. 

Neste estudo, os animais que apresentaram infecções na ferida cirúrgica foram 

submetidos a tratamento das lesões com solução antisséptica à base de PVP-I, 

resultando em acentuada melhora após três dias de tratamento. Os resultados 

obtidos neste trabalho, com respeito a essas alterações, são corroborados por 

KRISHNAMURTHY & TYAGI (1979), os quais mencionaram a ocorrência de 

abscessos e ferida cirúrgica infectada como complicações pós-operatórias, 

situações que podem predispor a ocorrência de deiscência de ferida. 

Em sete animais (87,5%) pertencentes ao GI, a cicatrização clínica 

completou-se no 21º dia de avaliação. No bovino de número seis, a ferida 

cirúrgica foi considerada totalmente cicatrizada no 28º dia do pós-operatório. 

Nesse caso, em particular, o retardo da cicatrização pode ser atribuído, 

provavelmente, ao abscesso diagnosticado no 14º dia de avaliação. No bovino de 

número dois, apesar do diagnóstico positivo de deiscência parcial de ferida no 

sétimo dia de observação, aparentemente essa complicação não influenciou de 

forma negativa no processo cicatricial, uma vez que no 21º dia ele apresentou 

escore de cicatrização adequado. De acordo com SMEAK (1996), um fator que 

poderia ter contribuído para a ocorrência de deiscência de ferida e abscesso, 

seria o emprego de fios de algodão na dermorrafia, pois fios multifilamentares 

não-absorvíveis podem abrigar bactérias no interior dos interstícios dos mesmos, 

criando barreiras a uma eficiente fagocitose, conseqüentemente, comprometendo 
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a reparação tecidual. PATRA (1954) ao realizar a desmotomia patelar medial em 

bovinos, empregando fios de náilon na dermorrafia, afirmou que a cicatrização 

ocorreu entre cinco e nove dias. 

Um achado valioso foi que no 14º dia de observação, sete animais 

(87,5%) pertencentes ao GIV apresentaram escore quatro de cicatrização, 

completando-se totalmente o processo cicatricial em torno de 21 dias, 

demonstrando a eficiência do método (Tabela 3).  

 
TABELA 3 - Avaliação dos escores de cicatrização* de acordo com os dias determinados, 

em fêmeas bovinas submetidas a desmotomia patelar medial, em uma 
propriedade rural no período de setembro de 2003 a janeiro de 2004 

DIAS DE AVALIAÇÃO/NÚMERO DE ESCORES DE CICATRIZAÇÃO  
Grupos 
 

 
Animais Dia 1 Dia 3 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28 

1 0 0 1 3 4 4 
2 0 0 0 1 4 4 
3 0 0 1 3 4 4 
4 0 0 1 3 4 4 
5 0 0 1 3 4 4 
6 0 0 0 0 2 4 
7 0 1 2 4 4 4 

 
 
 
 
     I 

8 0 0 1 3 4 4 
9 0 0 1 1 3 4 
10 0 0 1 3 4 4 
11 0 0 1 2 4 4 
12 0 0 1 2 3 4 
13 0 0 1 3 4 4 
14 0 0 0 1 2 3 
15 0 0 0 1 2 2 

 
 
 
     II 

16 0 0 1 2 3 4 
17 0 1 3 4 4 4 
18 0 1 3 4 4 4 
19 0 1 3 4 4 4 
20 0 1 3 4 4 4 
21 0 0 2 3 4 4 
22 0 0 2 4 4 4 
23 0 1 3 4 4 4 

 
 
 
    III 

24 0 1 3 4 4 4 
25 0 0 1 3 4 4 
26 0 1 2 4 4 4 
27 0 1 3 4 4 4 
28 0 1 3 4 4 4 
29 0 1 3 4 4 4 
30 0 0 1 4 4 4 
31 0 1 3 4 4 4 

 
 
 
     IV 

32 0 1 3 4 4 4 
* Escore 0 – não cicatrização; escore 1 – cicatrização de 25% da ferida; escore 2 – 

cicatrização de 50% da ferida; escore 3 – cicatrização de 75% da ferida; escore 4 – 
cicatrização total da ferida. 

 
  

Analisando o processo cicatricial nos animais de GII, verificou-se que 

no 28º dia do período de avaliação, em seis bovinos (75%) a ferida foi 
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considerada completamente cicatrizada. No animal de número nove, 

desenvolveu-se um granuloma no local operado, porém não interferindo 

acentuadamente na cicatrização da ferida, e nos bovinos de números 14 e 15 a 

presença de abscesso interferiu negativamente na evolução da cicatrização.  

Com respeito à aplicação de agente antimicrobiano parenteral, 

observou-se que os níveis de complicações decorrentes do uso ou não dessa 

prática, foram estatisticamente insignificantes. Infere-se daí, que o método 

minimamente invasivo apresentou melhores índices de recuperação quando 

comparado com o método incisional convencional. Acrescente-se que, os 

cuidados adotados relativos à antissepsia e ao uso de material esterilizado e 

conduta asséptica, também podem ter contribuído para a mínima ocorrência 

desses problemas, como também observaram NOONE (1965) e FERREIRA et al. 

(1991), porém empregando antibacteriano local e parenteral. 

O teste de Kruskal-Wallis comparando os escores de recuperação 

entre os grupos nos dias um e três, não mostrou diferença entre os quatro grupos 

(p>0,05), porém na avaliação do sétimo dia observou-se diferença entre os 

grupos que foram operados segundo a técnica convencional (GI e GII) e aqueles 

operados utilizando-se o desmótomo especial (GIII e GIV) (Tabela 4). A utilização 

ou não de terapia antibacteriana não produziu diferença quanto à freqüência de 

complicações entre os animais de GI e GIII (Tabelas 1, 2).  

 
TABELA 4 - Teste de Kruskal-Wallis, ao NS de 5%, comparando os escores de 

cicatrização no sétimo dia de avaliação em fêmeas bovinas submetidas a 
desmotomia patelar medial, em uma propriedade rural no período de 
setembro de 2003 a janeiro de 2004 

Comparações Diferença 
Observada 

Diferença Mínima 
Significativa 

Conclusão 

GI e GII 1,0625 12,0493 Não significativa 
GI e GIII 15,1875 12,0493 Significativa 
GI e GIV 12,1250 12,0493 Significativa 
GII e GIII 16,2500 12,0493 Significativa 
GII e GIV 13,1875 12,0493 Significativa 
GIII e GIV 3,0625 12,0493 Não significativa 
(Teste de Kruskal-Wallis, 5% de probabilidade). 

 

No 14º dia de avaliação, a tendência foi a manutenção dos resultados 

obtidos na avaliação do sétimo dia, exceto pela diferença encontrada na 
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comparação entre o GII com GIII e GIV, ou seja, os animais do grupo operado 

segundo a técnica convencional sem terapia antibacteriana, quando comparados 

com aqueles da técnica desenvolvida, apresentaram piores escores de 

recuperação, o que pode ser justificado pelo emprego de método mais invasivo e 

cruento, sem o uso de antimicrobiano. A partir da avaliação do 21º dia não mais 

foi encontrada diferença entre as quatro associações de tratamentos adotadas, ou 

seja, todas apresentaram sucesso ao final do experimento. Entretanto, quando 

empregou-se a técnica usando o desmótomo especial, em comparação com a 

convencional, com ou sem aplicação de antimicrobiano parenteral, observou-se 

melhores escores de cicatrização a partir do sétimo dia de avaliação (Tabela 3). 

O teste exato unilateral de Fisher comparando as freqüências de 

animais com uma ou mais complicações pós-operatórias, a cada dia de avaliação, 

entre GI-GII e GIII-GIV, não apresentou diferença ao primeiro dia de avaliação 

(p=0,166), porém nas avaliações dos dias três (p=0,003), sete (p=0,005) e 

quatorze (p=0,003), os pertencentes ao GI-GII apresentaram maior freqüência de 

animais com complicações em relação aos de GIII-GIV. Nas avaliações do 21º e 

28º dias, não mais se verificou diferença entre os quatro grupos (p>0,05), 

corroborando a observação de que ambas técnicas apresentaram resultado 

positivo, entretanto, a técnica minimamente invasiva com o uso do desmótomo, 

resultou em menor número de complicações pós-operatórias e mais rápida 

cicatrização clínica da ferida. 

Os custos dos procedimentos cirúrgicos empregados em GI, GII, GIII e 

GIV foram estimados levando-se em consideração o material de consumo 

utilizado no pré e trans-operatórios. Na eventual possibilidade de ocorrerem 

complicações pós-operatórias, como deiscência de ferida cirúrgica seguida de 

contaminação bacteriana local ou formação de abscesso, torna-se necessário 

estabelecer um protocolo de tratamento que, dependendo da gravidade do 

processo, poderá se estender por até 15 dias ou mais, exigindo uma quantidade 

adicional de material e medicamentos a serem utilizados na recuperação do 

animal. Acrescente-se a esses custos, além das despesas com a assistência 

veterinária no pós-operatório, os prejuízos decorrentes do descarte do leite 

produzido durante o tratamento em um animal no período de lactação. 

Hipoteticamente, considerando uma vaca em produção de 15 litros/dia ao preço 

 



 50

de mercado atual de R$ 0,50, e em tratamento com antibacteriano parenteral 

durante 15 dias, representaria uma perda aproximada de R$ 112,50 ao final do 

tratamento, onerando de maneira significativa a atividade pecuária. 

Embora tenha sido manifestada preocupação a respeito dos custos 

operacionais relativos à desmotomia patelar medial realizada nos animais deste 

trabalho, em condições normais e nos casos de possíveis complicações pós-

operatórias, os autores consultados (VAUGHAN, 1960; NOONE, 1965;  

MOHANDAS, 1972; WEAVER & CAMPBELL, 1972; MARUDWAR & KULKARNI, 

1980; HANSON & PEYTON, 1987; FERREIRA, et al., 1991), não teceram 

comentários sobre esse aspecto, enfatizando apenas aqueles relacionados aos 

detalhes clínicos e às técnicas cirúrgicas empregadas. 

Finalmente, em razão da segurança apresentada pelo desmótomo, 

oferecendo mínimos riscos de danos aos tecidos circunvizinhos ao ligamento 

patelar medial, aos custos operacionais da desmotomia, à rapidez com que o 

procedimento cirúrgico é realizado e, sobretudo às menores possibilidades de 

ocorrência de complicações pós-operatórias aos animais, recomenda-se o 

emprego deste instrumento cirúrgico como método alternativo de tratamento na 

recuperação de bovinos portadores de fixação dorsal de patela. 

 

 

CONCLUSÕES 
 

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que: 

1. o instrumento cirúrgico especial desenvolvido para uso em 

desmotomia patelar medial em bovinos, mostrou-se mais eficiente, produzindo 

mínimos prejuízos aos tecidos locais e pronta recuperação dos animais operados; 

2.  as complicações ocorridas nos animais durante o pós-operatório 

foram mais evidentes nos bovinos submetidos ao procedimento cirúrgico pela 

técnica convencional; 

3. ambos procedimentos cirúrgicos mostraram-se eficazes no 

tratamento da fixação dorsal de patela em bovinos.  
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CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a realização deste trabalho e mesmo em ocasiões esporádicas, 

pôde-se constatar que para pecuaristas possuidores de grandes rebanhos 

bovinos, talvez a enfermidade não represente indícios de prejuízos significativos, 

entretanto, considerando um pequeno criador, com rebanho numericamente 

inferior, a existência de apenas uma fêmea bovina de alta produção leiteira pode 

representar valiosas perdas para o criatório e para as finanças da família. Nos 

meses em que se percorreu o Estado de Goiás, colhendo informações sobre 

propriedades rurais e seus respectivos rebanhos, observou-se que determinados 
aspectos relacionados à cultura de alguns criadores possam interferir 

indiretamente sobre o desenvolvimento de determinadas enfermidades nos 

rebanhos. Neste sentido, é importante que médicos veterinários, reais formadores 

de opinião, desempenhem ações no sentido de discutir questões de interesse 

econômico, social e sanitário, propiciando meios para que os animais possam 

desenvolver de forma plena seu potencial produtivo, permitindo aos proprietários 

rurais um retorno financeiro garantido de seus investimentos. 

 Embora a fixação dorsal de patela não tenha merecido até 

recentemente, por parte dos pesquisadores, e em especial no Brasil, uma atenção 

destacada entre as enfermidades que acometem os bovinos, seria interessante, 

sob o ponto de vista da investigação científica, que maior número de pesquisas 

fosse desenvolvido sobre o assunto com o objetivo de aprofundar os 

conhecimentos, principalmente sobre a etiopatogenia da enfermidade. Na 

literatura consultada, várias conjecturas são encontradas a respeito da sua 

etiopatogenia, contudo não se observou resultados conclusivos sobre esse 

aspecto.  Acredita-se que, assim como a enfermidade sempre esteve presente 

nas diversas regiões do Estado de Goiás, ela possa também estar disseminada 

em todos os recantos do País, necessitando pois, de maior enfoque científico. 

 Finalmente, torna-se imperativo que a divulgação de resultados 

favoráveis de pesquisas realizadas nas Universidades e no campo, proporcione à 

extensão rural um melhor aproveitamento das técnicas desenvolvidas em prol do 

bem-estar e da saúde dos animais, já que, somando-se os prejuízos decorrentes 

 



 54

da fixação dorsal de patela a outras enfermidades relacionadas ao aparelho 

locomotor dos bovinos, especialmente nas criações extensivas, muito se poderia 

economizar em benefício da pecuária nacional. 
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ANEXO 1  - Questionário                              
 

     Ministério da Educação 
Universidade Federal de Goiás 

Escola de Veterinária 
Curso de Pós-graduação em Ciência Animal 

 
CURSO DE DOUTORADO 

 
 
 

 “FIXAÇÃO DORSAL DE PATELA”:  aspectos epidemiológicos 
 
 
 

 

 

Data: ................................................... 

Proprietário: ............................................................................................................... 

Fazenda:.................................................................................................................... 

Município:................................................................................................................... 

Endereço: .................................................................................................................. 

Telefone: ( ).........................( )..................... 
 
 
 
 
 
Responsável pela aplicação do questionário: ........................................................... 

Questionário respondido por: 

Nome:........................................................................................................................ 

Função que exerce na propriedade:.......................................................................... 
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Parte 1: Aspectos Gerais  
E 

 
CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDAD

1.TIPO DE EXPLORAÇÃO 
1.1. Leite  Misto  Carne 

o animais  
________ ______

EGORIA 
__________ 
__________ 

1.2.    Raças         N
1.2.1. ____ /_____ _ __ _
1.2.2. _________ /_____________ _____
1.2.3. ______________/_____________ 
1.2.4. ______________/_____________ 
1.2.5.  Outras:_____________________ 
 
DISTRIBUIÇÃO DOS ANIMAIS POR CAT
1. Total de bovinos na propriedade            :_______
2. Número de vacas no rebanho                 :_______
3. Número de vacas em gestação               :_________________ 
4. Número de vacas em lactação/prenhe    :_________________ 
5. Número de vacas em lactação/vazia       :_________________ 
6. Número de vacas vazia/seca                   :_________________ 

 
A DOS ANIMAIS 

. Entre 0 e 3 anos: ___________         

.REGIME DE EXPLORAÇÃO 
o          Confinamento/Intensivo 

.TAMANHO DA PROPRIEDADE 
______ha 

________ha 

.1. De   0 a   5 anos       

.1. Acidentado 

 _______________________ 

         _____________________ 

FAIXA ETÁRI
1
2. Entre 3 e 6 anos: ___________ 
3. Entre 6 e 9 anos: ___________ 
4. Acima de 9 anos:___________ 
 
 
2
2.1. Extensivo        Semi-extensiv
 
     
3
3.1.  Área total da propriedade:_____
3.2.  Área destinada a lavoura: ___
3.3.  Área ocupada pelos animais:  
3.3.1. Bovinos :                      ____________ha 
3.3.2. Outras espécies animais:___________ha 
3.4. Outras atividades: _________________ha 
3.5. Relação animal/área :_______________ 
 
4.TEMPO DE EXPLORAÇÃO PECUÁRIA: 
4
4.2. De   5 a 10 anos 
4.3. De 10 a 15 anos 
4.4. Mais de 15 anos 
 
5. TOPOGRAFIA DA PROPRIEDADE 
5
5.2. Plano  
5.3. Outros               
 
6. TIPOS DE SOLO 
6.1. Pedregoso 
6.2. Argiloso 
6.3. Arenoso 
6.4. Várzea 

   6.5. Outros        
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7. TIPO DE AGUADA 
7.1. Bebedouro  

 

          _________________ 

___________________________ 

.1. Cerrado 

              ______________________ 

0. APÓS DESMATAMENTO 
0.1. Cultivo de lavoura: 

________________ 
ação da pa

1. SITUAÇÃO ATUAL DA PASTAGEM 
1.1. Limpa 

2. FAZ CORREÇÃO DO SOLO 
2.1. Sim   Não 

o 
                __________________ 

ARACTERIZAÇÃO DO REBANHO 

7.2. Água corrente     
7.3. Represa 
7.4. Cacimba 
7.5. Outros           __
 
8. TIPO DE PASTAGEM PREDOMINANTE: ___
 
9. SITUAÇÃO PRIMÁRIA DA PASTAGEM 
9
9.2. Cultura 
9.3. Mato 
9.4. Várzea 
9.5. Outros
 
 
1
1
         Sim   Não 
         Qual? ___________
10.2. Form agem st
         Qual? ___________________________ 
 
 
1
1
11.2. Roçada recente 
11.3. Suja 
11.4. Outros 
 
 
1
1
12.2. Adubação química 
12.3. Adubação orgânica 
12.4. Aplicação de calcári
12.5. Outros                         __
 
 
C

 
1.ORIGEM DO REBANHO 
1.1. Nascido na propriedade 

cas 
odutores 

s 

PRODUTIVO 

1.2. Compra somente de va
1.3. Compra somente de repr
1.4. Compra somente de novilha
1.5. Outros 
 
MANEJO RE

1. Monta natural 
2. Estação de monta 
3. Inseminação artificial 

brião 
                 __________________________________________ 

4. Transferência de em
5. Outros:                        
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ALIMENTAÇÃO 

 
1. TIPO DE SUPLEMENTAÇÃO MINERAL 

zenda 

           ______________________ 

sa 
            ____________________ 

quete/pasto: ____________________________________ 

urado 

_______________________ 

EMENTAÇÃO 

S APLICADAS 

s                           

                  _______________________________________ 

SSISTÊNCIA VETERINÁRIA 

     Não 
emanal               

 

indicato 

1.1. Sal branco 
ia 1.2. Sal com uré

1.3. Industrializado 
1.5. Preparado na fa
1.6. Sal proteinado 

                1.6. Outros              
 
. FREQÜÊNCIA DE UTILIZAÇÃO 2

2.1. Contínuo 
 época seca 2.2. Restrito à

2.3. Restrito à época chuvo
2.4. Outros                                
 
. TIPO DE FORNECIMENTO 3

3.1. Cocho coberto 
rto 3.2. Cocho descobe

3.3. Proporção/cocho/pi
 
. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR 4

4.1. Silagem 
4.2. Feno 

 trit4.3. Capim
4.4. Cana picada 

__4.4. Outros: _____
 
. PRODUTO CONCENTRADO USADO NA SUPL5

5.1. Farelo de soja    
5.2. Rolão de milho   
5.3. Outros                
 
MANEJO SANITÁRIO  
 
. PRINCIPAIS VACINA1

1.1. Aftosa 
se 1.2. Brucelo

1.3. Clostridiose     
1.6. Leptospirose 
1.7. Anti-rábica 
1.8. Paratifo 

         1.9. Outras   
 
 
A
 

im                S
1.1. S   
1.2. Quinzenal 
1.3. Mensal 

ica1.4. Esporád
1.5. Particular 

a/S1.6.Cooperativ
1.7.Outros  
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1. OCORRÊNCIA DE FIXAÇÃO DORSAL DE PATELA NO REBANHO 
1.1. Número total de casos registrados até o momento: __________________________ 

_____________ 

. HISTÓRICO DA DOENÇA 

.1. Evolução:  Aguda           Crônica  
_________ _ 

__ _ 

. PERDAS/DESCARTE DE ANIMAIS DEVIDO À FIXAÇÃO DORSAL DE PATELA 

.1. Óbito                     :  No

Parte 2: Estudo do aparelho locomotor  
 

1.2. Número de casos atuais.........................................: _____________
1.3. Ano em que ocorreu o primeiro caso....................: __________________________ 
1.4. Se bilateral: tempo após a ocorrência em um membro: _______________________ 
 
 
2
2
2.2. Morbidade: ___________ ____
2.3. Mortalidade: _________________ ____
2.4. Doença concomitante: ________________ 
2.5. Traumatismo no membro lesado: _______ 
 
 
3

___________ 3
3.2. Descarte                :  No___________ 
 
 
4. QUEDAS NA PRODUÇÃO DO ANIMAL APÓS A FIXAÇÃO DORSAL DE PATELA 

.1. SIM   Não 

. ÉPOCA DO ANO EM QUE SE OBSERVA MAIOR NÚMERO DE CASOS 

.1. Chuvas 

e da época 

. IDADE MAIS ACOMETIDA 

.1. De 0   a    3 anos  

. SITUAÇÃO REPRODUTIVA/FIXAÇÃO DORSAL DE PATELA  

.1. Vazia 

te 
ão 

estante 
valo entre partos     

s 

a  

. ESCORE CORPORAL DO ANIMAL DOENTE, AO EXAME 

.1. No período seco             

4
       Quanto?________ Em % _________ 
 
 
5
5
5.2. Seca 
5.3. Independ
 
 
6
6
6.2. De 3   a    6 anos 
6.3. De 6   a    9 anos 
6.4. De 9   a  12 anos 
6.5. Mais de 12 anos 
 
 
7
7
7.2. Vazia/Seca 
7.3. Gestan
7.4. Parida/lactaç
7.5. Parida e g
7.6. Aumento do inter
7.7. Repetição de cio 
7.8. Idade ao 1º parto: 
      7.8.1. De 2 a 3 ano
      7.8.2. De 3 a 4 anos 
      7.8.3. De 4 anos acim
 
 
8
8
8.2. No período de chuvas  
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9. COMPORTAMENTO DO A AL DOENTE 

.1. Deprimido 
 

mal 

a ____________________________________________________ 
___________________________________________________ 

__ __________________________________ 

1.1. Após a parição 

 monta 

SCO ENTRE OS ANIMAIS AFETADOS 
2.1. Sim   Não  Não sabe informar     

___________________ 

FICAR O 
PROBLEMA  

13.2. dico sem orientação técnica 
o cirúrgico 

NIM
9
9.2.  Nervoso     
9.3.  Apetite nor
9.4.  Apetite depravado 
9.5.  Postura adquirid
9.6.  Marcha _________
9.7.  Membros pélvicos: Simétricos                            Assimétricos       
10. SOBRE O TRATAMENTO, COMO É FEITO E O QUE É UTILIZADO 
10.1. Cirurgia 
10.2.  Complexo vitamínico/minerais 
10.3.  Outros 
         Qual produto?______________ ____
 
11. HÁ CASOS DE RECUPERAÇÃO (CURA) ESPONTÂNEA 
1
11.2. Após o início das chuvas  
11.3. Após estação de
11.4. Após desmame 
 
12. EXISTE PARENTE
1
12.2. Em que grau? ___________________________________
 
13. QUAL É A CONDUTA DO PROPRIETÁRIO IMEDIATAMENTE APÓS   IDENTI

13.1. Descarte 
 Tratamento mé

13.3. Tratament
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 62

ANEXO 2 – PLANILHA DE CUSTOS DA DESMOTOMIA PATELAR MEDIAL 

ica 

 Custo 

 
QUADRO 1 – Estimativa de custo da desmotomia patelar medial pela técn

cirúrgica convencional comparado ao procedimento empregando o 
desmótomo especial 

(R$) 
Prod o convencio o desmótomo uto Métod nal Us

Seringa 5 ml 0,33 0,33 
Seringa 20 ml 0,60 x 5 =   3,00 0,60 
Agulha 25x8 0,09 0,09 
Agulha 40x12 0,14 x 5 =   0,70 0,14 
Gaze 0,04 x 6 =   0,24 0,04 x 6   = 0,24 
Xilazina 2% 2,50 x 3 =   7,50 7,50 
Anestésico local 2% 0,10 x 15 = 1,50 0,10 x 10 = 1,00 
Lâmina de tricotomia 0,50 0,50 
Antisséptico 0,30 0,30 
Lâmina de bisturi 0,36 0,36 
Fio categute cromado nº 1 3,50 - 
Fio de algodão 000 0,60 - 
Oxitetraciclina LA 50ml 8,70 x 4 = 34,80 - 
Repelente 3,90 - 
Total 57,32 11,04 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


