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Resumo  

O ligamento cruzado cranial é responsável por estabilizar o movimento, impedindo o 

deslocamento cranial da tíbia em relação ao fêmur, quando o membro é apoiado. O 

mecanismo de ruptura do ligamento cruzado cranial, tem como seu principal motivo 

uma rotação súbita do joelho com a articulação (FTP) de 20° a 50° flexional. Portanto, 

nesta condição os ligamentos torcem sobre si mesmos ou um sobre o outro para 

impedir a rotação interna da tíbia em relação ao fêmur. Segundo autores, há uma 

maior ocorrência de ruptura do ligamento em cães castrados, o que pode sugerir 

uma influência dos hormônios sexuais na integridade do ligamento. O objetivo do 

presente projeto é levantar a incidência da ruptura do ligamento cruzado cranial em 

fêmeas castradas atendidas no Hovet da Universidade Anhembi Morumbi, 

analisando a idade em que as fêmeas foram castradas.  

 

Introdução 

O ligamento cruzado cranial (LCCr) limita a movimentação da articulação 

femorotibiopatelar (FTP), estabelecendo estabilidade craniocaudal, evitando a 

hiperextensão do joelho e limitando a rotação interna da tíbia. A ruptura do LCCr é 

uma afecção comum na clínica de animais de companhia (Moore & Read 1996). As 

raças de porte grande são as mais acometidas (Vasseur 1993). Em um estudo 

envolvendo 775 cães com ruptura do LCCr, foi observada maior prevalência da 

afecção nas raças Boxer, Doberman, Golden Retriever e Labrador (Lampmann et al. 

2003). 

Segundo Slauterbeck et al. (2004), há uma maior ocorrência de ruptura em cães 

castrados, o que pode sugerir uma influência dos hormônios sexuais na integridade 

do ligamento. Além disso, animais castrados podem ter sobrepeso e isso predispor 

a RLCCr. Estudos descreveram que a lesão ao LCCr é mais frequente em fêmeas 

castradas por esses animais terem uma diminuição do conteúdo de elastina 

ligamentar, mostrando que os hormônios sexuais alteram o metabolismo do 

colágeno (MATERA et al., 2007). 

O estrogênio e a progesterona possuem grande influência no metabolismo do 

colágeno. O estrogênio diminui a proliferação de fibroblastos e pró-colágeno tipo I, 



enquanto a progesterona contrabalança o efeito inibitório do estrogênio. Por isso que 

mulheres possuem um maior risco de lesionar o LCCr na primeira metade ou na fase 

ovulatória do ciclo menstrual (COMERFORD, 2010). 

 Em animais obesos a ocorrência de ruptura se deve a sobrecarga da articulação do 

joelho e se concomitante um processo degenerativo está presente, ou seja, um 

ligamento mais frágil, a chance de ocorrer ruptura aumenta (MATERA et al., 2007). 

 O excesso de peso é um fator de grande importância na etiologia da ruptura do 

LCCr. Cães obesos apresentam aumento da carga sobre as articulações, 

sobrecarregando o ligamento, muitas vezes já comprometido, que tende a romper 

(ARNOCZKY, 1993; VASSEUR, 1993; MOORE e READ, 1996). 

Objetivo 

O objetivo do presente estudo é avaliar a influência da castração na ruptura do 

ligamento cruzado em cadelas atendidas no Hovet.  

Metodologia 

Serão realizados levantamentos dos casos de ruptura do ligamento cruzado do 

Hovet UAM do período de 2009 à 2015. 

Serão preenchidas fichas de cada animal atendido, com os dados como idade do 

animal, raça, peso, idade quando começaram os sintomas, se castrado, idade à 

castração, e telefone do proprietário para pesquisa dos dados que possam estar 

faltantes na ficha do animal. 

Será feita a análise dos dados, correlacionando a idade do aparecimento dos 

sintomas em animais castrados e não castrados, assim como será avaliada a raça e 

o peso do animal com maior incidência da ruptura do ligamento cruzado cranial. 

Desenvolvimento 

O projeto se encontra em fase de coleta de dados, nos prontuários do Hovet UAM. 

Resultados preliminares  

O projeto está em andamento, em fase inicial, sem resultados preliminares. 
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