
Laudo Radiológico

Nome:  Stormbulls Colossus Data:  25/03/2021

Espécie:  Canina Sexo:  M

Raça:  Bulldogue Americano Idade:  1 ano 6 meses

Veterinário Dr (a):  Luciana Broering

Proprietário Sr (a):  Paulo Tagliari

Ventrodorsal de Displasia coxofemoral

SINAIS CLÍNICOS:
Controle Displasia para reprodução, sem sinais clínicos.

SUSPEITA CLÍNICA:
Controle Displasia coxofemoral

Os dados supracitados neste laudo, são oriundos e de responsabilidade da clínica veterinária requisitante.

 
DESCRITIVO:
 
- Acetábulos direito e esquerdo com bordos normais, sem sinais de presença de osteófitos e com articulações coxofemorais congruentes;
 
- Cabeças e colos femorais morfologicamente preservados com angulação dentro dos parâmetros de normalidade radiográfica;
 
- Articulação Coxofemoral Esquerda: Angulação articular em 105.2º.
 
- Articulação Coxofemoral Direita: angulação articular em 110.3º.
 
Classificação da Articulação segundo o grau angular conforme NORBERG 1996.

A HD - 105º ou mais Livre Articulação normal

B HD +/- Menor que 105º Grau – I Articulação quase normal

C HD + Maior que 100º Grau – II Displasia leve

D HD ++ Maior que 90º Grau – III Displasia moderada

E HD +++ Menor que 90º Grau – IV Displasia severa

 
 
IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:
 
- Articulação coxofemoral esquerda: Angulação articular em 105.2º.  A HD - Livre. Articulação normal.

- Articulação coxofemoral direita: Angulação articular em 110.3º.  A HD - Livre. Articulação normal.
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
- A análise isolada deste exame não tem valor diagnóstico se não for avaliada em conjunto com os dados clínicos, epidemiológicos e outros exames 
complementares.
 
- A ausência de informação do paciente como idade, histórico, sinais clínicos e suspeitas clínicas, prejudicam a impressão diagnóstica pelo médico veterinário 
radiologista, pois imagens semelhantes, podem significar diagnósticos clínicos diferentes. 
 
 
RECOMENDAÇÕES / SUGESTÕES:
 
- 
 
- A realização das recomendações e/ou sugestões, ficam a critério do médico veterinário responsável pelo paciente. 
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