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Título: Hérnias Discais Toracolombares em canídeos: Tratamento médico e cirúrgico 

 

Resumo: As Hérnias discais toracolombares são uma patologia frequentemente 

diagnosticada em cães e uma das mais frequentes causas de perda de qualidade de 

vida de um animal. Consistem na extrusão (Hansen tipo I) ou protusão (Hansen tipo 

II) de material de disco intervertebral, que provoca uma compressão medular com 

diversos graus de intensidade e que causa sintomatologia neurológica ao nível dos 

membros posteriores. Esta pode variar de uma ligeira ataxia a uma completa 

paralisia. O diagnóstico normalmente passa pela realização de uma mielografia que 

evidencie a presença de um estreitamento do canal vertebral na zona da medula 

toracolombar. Existem numerosas alternativas de tratamento de acordo com a 

disfunção apresentada pelo animal. Se o animal ainda se encontra em estado 

ambulatório, pode ser considerado a realização de um tratamento médico, que 

consiste no confinamento do animal a um espaço reduzido, tendo como objectivo 

restringir a movimentação do animal e criar estabilidade que impeça o agravamento 

do estado neurológico do animal. Pode ou não ser efectuada uma terapia 

corticosteróide, com o objectivo de reduzir o edema e a inflamação da zona de 

medula agredida, mas esta vertente do tratamento é bastante controversa e ainda é 

objecto de diversos estudos abordados ao longo do trabalho. Esse tipo de tratamento 

médico normalmente não é curativo e portanto pode sempre optar-se pela resolução 

cirúrgica. Existem inúmeras técnicas de descompressão medular, mas todas elas 

têm como objectivo a entrada no canal vertebral, na zona de compressão já 

anteriormente confirmada e definida por meios imagiológicos de diagnóstico, e a 

remoção de todo o material de disco em protusão ou extrusão. Corrigindo o defeito, 

pretende-se criar condições de recuperação do quadro neurológico. 

A realização de fisioterapia pós-cirurgia adequada, é de enorme importância na 

recuperação funcional do paciente, estimulando a movimentação do animal, de modo 

a incentivá-lo à recuperação. Um bom acompanhamento de fisioterapia é estimulante 

tanto para o paciente, como para o proprietário que se entusiasma com todo o tipo 

de resultados positivos conquistados. 

 

 

Palavras-Chave: Medula Espinhal, Hérnias Hansen tipo I e tipo II, Mielografia, 

Hemilaminectomia, Fisioterapia  
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Title: Thoracolumbar disc disease in dogs: Medical and Surgical Treatment 

 

Abstract: The thoracolumbar discal hernias are frequent in dogs and are one of the 

most common causes of loss of quality of life. They consist in the extrusion (Hansen 

type I) or protrusion (Hansen Type II) of material from the intravertebral disc and 

causes a medullar compression with numerous grades of intensity, associated with 

neurological signs in the posterior limbs. This signs may vary from a small ataxia to a 

complete paralysis. The diagnosis is made using myelography that shows the 

presence of a straightening of the vertebral canal in the thoracolumbar area. There 

are numerous treatment alternatives according to the dysfunction presented by the 

animal. If it is ambulatory it may be considered the medical treatment, which consists 

in confining the animal to a small area so he can not move, creating this way the 

stability needed for the animal to avoid getting any worse neurologically. 

Corticotheraphy, can be done with the purpose of reducing the edema and 

inflammation in the area of the spinal cord that was compressed, but this treatment is 

still controversial and there are a lot of studies made on this subject that will be 

presented on this report. This kind of treatment is not a curative one so we can 

always choose to act surgically. There are a lot of techniques that can be used but 

the objective is always to decompress the spinal cord by entering the vertebral 

channel and removing all the material that is extruded or protruded. The purpose is 

the recovering from all neurological signs.  

Post-surgical physiotherapy is decisive to stimulate the movement of the animal and 

encourage it to recover. It is also very gratifying for the owner to see all the 

improvement in is pet.               

 

 

 

Key Words: Spinal  Cord, Hansen Type I and Type II hernias, Mielography, 

Hemilaminectomy, Physiotherapy 
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I. Casuística do Hospital Veterinário Montenegro: 

 

O período de estágio curricular efectuado no Hospital Veterinário Montenegro teve como 

objectivo consolidar as bases teóricas apreendidas durante o curso de Medicina Veterinária 

e aplicar estes conhecimentos na prática do dia a dia de um hospital. O estágio teve a 

duração de seis meses, orientado pelo Dr. Luís Montenegro e pela sua restante equipa, nas 

áreas de medicina interna, cirurgia (geral e especialidades), exames complementares de 

diagnóstico e na formação pessoal de modo a desenvolver capacidades de comunicação e 

interacção com os proprietários dos animais.  

Nesta primeira parte da dissertação está descrito o trabalho realizado ao longo deste 

período, no qual a estagiária teve uma participação directa. É de salientar que os valores 

apresentados não são a casuística real do hospital, tendo em conta que apenas estará 

mencionada a casuística realmente observada. 

Na totalidade dos casos apresentados, houve uma clara maioria da espécie canina, quando 

comparada com a espécie felina e espécies exóticas. 

 

Tabela 1. Número de casos observados por espécie animal 

 Número de casos Frequência relativa (%) 

Canídeos 1696 69.2% 

Felídeos 722 29.5% 

Espécies exóticas 29 1.3% 

 

I.I – Patologia Médica 

 

Durante o período de estágio houve um claro predomínio do número de consultas de 

especialidades de patologia médica assistidas, quando comparado com a totalidade de 

cirurgias observadas. A patologia médica engloba inúmeras vertentes, nomeadamente 

Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Afecções de Sistema Muscular e Osteoarticular, 

Toxicologia, afecções do Sistema Linfohematopoiético, doenças Infecciosas, Nefrologia e 

Urologia, Dermatologia, Cardiologia, afecções Respiratórias,  Estomatologia e Odontologia, 

Endocrinologia, afecções Pancreáticas e Hepáticas, Gastrenterologia, Neurologia, 

Ginecologia e Obstetrícia e Andrologia. Na tabela 2 estão descriminados todos os casos 

observados por especialidade e a frequência de cada uma quando comparada com a 

totalidade de consultas observadas. Na figura 1 podem comparar-se graficamente as 

prevalências de cada especialidade. Não há nenhuma que se destaque claramente das 

outras, na medida em que a equipa do hospital está formada por vários clínicos de 

especialidades diferentes. As consultas nestas várias áreas foram acompanhadas e 

orientadas pelo médico responsável por cada especialidade. 
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Tabela 2. Frequência absoluta e relativa das várias especialidades de patologia médica 

 

Figura 1. Intervenções médico-veterinárias realizadas por especialidade médica 

 

No anexo 2 encontra-se descriminada cada especialidade médica, especificando os vários 

diagnósticos realizados ao longo do estágio em cada área, bem com a percentagem de 

frequência relativa de cada patologia encontrada. 

 

 

 

Especialidades de patologia médica Número de casos 
Frequência 
relativa (%) 

Oftalmologia 80 8.429926 

Otorrinolaringologia 89 9.378293 

Sist. Muscular e osteoarticular 111 11.69652 

Toxicologia 15 1.580611 

Patologia do Sistema Linfohematopoiético 54 5.6902 

Patologia Infecciosas 88 9.272919 

Nefrologia e Urologia 73 7.692308 

Dermatologia 39 4.109589 

Cardiologia 27 2.8451 

Patologia respiratórias 59 6.217071 

Estomatologia e Odontologia 45 4.741834 

Endocrinologia 19 2.002107 

Patologia Pancreática 6 0.632244 

Patologia Hepática 20 2.107482 

Gastrenterologia 95 10.01054 

Neurologia 56 5.900948 

Ginecologia e Obstetrícia 45 4.741834 

Andrologia 28 2.950474 

Total 949 100 

0

2

4

6

8

10

12

14

O
fta

lm
ol
og

ia

Oto
rri
no

la
rin

go
lo
gi
a

Si
st
. M

us
cu

la
r e

 o
st
eo

ar
tic

ul
ar

To
xic

ol
og

ia

Pa
to
lo
gi
as

 d
o 
si
st
em

a 
lin

fo
he

m
ato

po
ié
tic

o

Pa
to
lo
gi
as

 In
fe
cc

ios
as

N
ef
ro
lo
gi
a 
e 
U
ro
lo
gi
a

D
er
m
at
ol
og

ia

C
ar
di
ol
og

ia

Pa
to
lo
gi
as

 re
sp

ira
tó
ria

s

Es
to
m
at
ol
og

ia
 e
 O

do
nt
ol
og

ia

En
dó

cr
in
olo

gi
a

Pa
to
lo
gi
a 
Pa

nc
re
át
ic
a

Pa
to
lo
gi
a 
H
ep

át
ic
a

G
as

tro
en

te
ro
lo
gi
a

N
eu

ro
lo
gi
a

G
in
ec

ol
og

ia 
e 
O
bs

te
ct
ríc

ia

An
dr
ol
og

ia

Especialidades de Patologia Médica

F
re
q
u
ê
n
c
ia
 r
e
la
ti
v
a
 (
%
)



Dissertação de Mestrado – Guardado, C.                                                                 Hérnias discais toracolombares 

 3 

I.II. Patologia cirúrgica 

 

Na patologia cirúrgica consideraram-se três áreas fundamentais: Cirurgia Geral e de Tecidos 

Moles, Ortopedia/Traumatologia e Pequena Cirurgia. A Cirurgia de tecidos moles é a 

especialidade com maior casuística, constituindo cerca de 60% das intervenções realizadas 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3. Patologia cirúrgica: tipo de cirurgias, número de casos e sua frequência relativa 

 

Figura 2. Patologia cirúrgica : frequência relativa de casos por tipo de cirurgia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No anexo 3 estão descritos todos os tipos de cirurgias observados e a sua prevalência na 

casuística do hospital. 

 
 
 
I.III. Profilaxia vacinal e desparasitação 
 
Durante todo o período de estágio curricular foi possível acompanhar inúmeros actos 

vacinais e desparasitações, que não foram contabilizados.  

 

 
 
 
 

Tipo de cirurgia Casos (nº) Casos (%) 

Cirurgia dos tecidos moles 392 60.68111 

Ortopedia/Traumatologia 54 8.359133 

Pequena cirurgia 200 30.95975 

Total 646 100 

Patologia Cirúrgica: Frequência relativa de casos por tipo de 
cirurgia

Cirurgia dos tecidos moles

Ortopedia

Pequena cirurgia
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I.IIII. Outros procedimentos médico veterinários 
 
Nesta secção estarão descriminados todos os procedimentos realizados durante o período 

de estágio, de auxílio terapêutico que não poderiam ser incluídos nem nos casos de 

patologia médica nem na casuística cirúrgica (Tabela 4). 

 
Tabela 4. Outros procedimentos médico-veterinárias – Frequência absoluta e relativa 
 

Procedimentos Médicos 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Cruzamento/ Inseminação Artificial 3 1.4% 

Algaliação 29 13.7% 

Aplicação de enemas 7 3.3% 

Micro-Chip 23 10.9% 

Colheita de Sangue 7 3.3% 

Transfusão de Sangue 10 4.7% 

Drenagem de abcessos/hematomas 49 23.2% 

Eutanásia 22 10.4% 

Necrópsia 12 5.7% 

Ressuscitação Cardiopulmonar 5 2.4% 

Tratamentos ao Domicilio 7 3.3% 

Nebulizações 32 15.2% 

Estimulação Eléctrica 5 2.4% 

Total 211 100.0% 

 
 
I.IIIII. Meios auxiliares de diagnóstico 
 

O Hospital Veterinário Montenegro está equipado de inúmeros aparelhos de auxílio a 

diagnóstico, nomeadamente um ecógrafo, um aparelho de Raio X, um rinoscópio e 

endoscópio, vários aparelho de análises clínicas, um microscópio e todo o material 

necessário para a realização dos restantes testes descriminados na tabela 5. Os exames 

complementares de diagnóstico, como o TAC e a Ressonância Magnética, foram realizados 

em locais especializados fora do hospital.  

É crucial para o bom funcionamento do hospital a existência de tais aparelhos, de modo a 

poder obter um diagnóstico apurado e definitivo para que se possa instituir uma terapêutica 

apropriada.  
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Tabela 5. Meios complementares de diagnóstico – número de intervenções realizadas e sua 

frequência relativa 

 

Exames Complementares de Diagnostico 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Imagiologia  

Ecografia 150 7.8% 

Ecocardiografia 13 0.7% 

Bubble Study 3 0.2% 

ECG 18 0.9% 

Endoscopia 5 0.3% 

Rinoscopia 3 0.2% 

Colonoscopia 3 0.2% 

Raio X 512 26.8% 

Mielografia 19 1.0% 

TAC 1 0.1% 

Ressonância Magnética 2 0.1% 

Medicina Laboratorial  

Hemograma 422 22.1% 

Painel Bioquímico 411 21.5% 

Ionograma 73 3.8% 

Analise de Urina 120 6.3% 

Analise Coprologico 3 0.2% 

Testes Imunológicos 65 3.4% 

Testes Oftalmológicos 32 1.7% 

Testes de Estimulação Endócrina 25 1.3% 

Testes Dermatológicos 32 1.7% 

Testes Toxicológicos 1 0.1% 

Total 1913 100.0% 
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1. Introdução: 

 

O diagnóstico e o maneio de animais com problemas neurológicos representa um desafio a 

um clínico veterinário, devido ao facto do sistema nervoso possuir uma inacessibilidade de 

examinação directa dos seus componentes e de ser um sistema com uma enorme 

complexidade, tornando difícil a sua avaliação e estudo.  

Os passos para uma boa abordagem a um problema neurológico são os seguintes: 

1. Determinar a natureza do problema; 

2. Localizar a lesão; 

3. Determinar a extensão e gravidade da lesão; 

4. Elaborar um diagnóstico diferencial; 

5. Identificar a etiologia; 

6. Avaliar as opções de tratamento; 

7. Determinar o prognóstico com e sem tratamento (Oliver, et al., 1997). 

Para determinar a natureza do problema é importante realizar uma boa identificação, história 

clínica e exame físico do animal, para se poder descartar outras afecções de diversos 

sistemas corporais, que mimetizam problemas neurológicos (Wheeler, 1995).  

A localização da lesão e a avaliação da gravidade e extensão do problema são 

determinadas a partir do exame neurológico. Este é um instrumento básico e fundamental 

em neurologia clínica e deve ser realizado de uma forma metódica e completa, pois quando 

tal não ocorre, cria-se a possibilidade da utilização de meios de diagnóstico inapropriados, 

ou desnecessários, o que apresenta um risco para o animal, um custo acrescido e um 

estado de frustração para o médico veterinário e proprietário.  

Quando a lesão é localizada ao nível da medula espinhal, deve ser efectuada uma lista de 

diagnósticos diferenciais possíveis. As doenças da medula espinhal podem ser causadas 

por anomalias, processos degenerativos, neoplasias, condições inflamatórias, traumas 

externos, traumas internos por extrusão de disco, hemorragias ou enfartes. Os sinais 

clínicos normalmente associados incluem dor generalizada ou focal, parésia ou paralisia e 

ocasionalmente a incapacidade de urinar. Avaliar a sintomatologia, a história clínica, a altura 

da ocorrência e a progressão da doença pode fornecer informações valiosas na 

determinação da causa mais provável. Malformações congénitas estão presentes ao 

nascimento, não são progressivas e estão muito associadas com o tipo de raça. Afecções 

vasculares ou traumáticas são agudas e não progressivas. Compressão aguda da medula 

espinhal pode resultar de trauma, subluxação atlantoaxial ou doenças de disco 

intervertebral. Uma doença mais progressiva é de esperar em casos de doença inflamatória 

infecciosa ou não infecciosa. No caso de tumores e processos degenerativos a progressão 

da doença é muito lenta (Nelson and Couto, 2003). 
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Para se poder identificar a etiologia do problema neurológico podem utilizar-se os seguintes 

meios de diagnóstico: exames radiográficos simples e de contraste (mielografia); análises do 

líquido céfalo-raquidiano (LCR); estudos electrofisiológicos; tomografia computorizada e 

ressonância magnética.  

Um diagnóstico preciso das doenças do sistema nervoso está totalmente dependente de um 

bom conhecimento da anatomia, fisiologia e patologia deste sistema. Um prognóstico fiável 

e o tratamento adequado tem base neste diagnóstico. Na neurologia, o estabelecimento de 

um prognóstico representa uma das etapas mais importantes. E apesar da taxa de 

mortalidade, nestas doenças de sistema nervoso ser elevada, devido às capacidades de 

regeneração teciduais serem limitadas, é da obrigação do clínico diagnosticar 

acertadamente, para que às perturbações neurológicas transitórias se possa instituir o 

tratamento apropriado (De Lahunta, 1983). 

O curso clínico do problema neurológico é também determinante no estabelecimento do 

prognóstico, pois uma lesão neurológica com evolução progressiva e lenta, apresenta 

prognóstico pior que o de uma lesão que atingiu, de uma forma aguda, o seu pico de 

gravidade e se encontra agora numa fase de resolução. 

Com base na informação já recolhida é possível fazer opções de tratamento. A avaliação 

das diferentes opções terapêuticas passa fundamentalmente pela etiologia do problema, 

mas existem outros factores também importantes, onde se destacam: os desejos e 

expectativas do proprietário, o bem-estar do animal e custos financeiros (Wheeler, 1995). 

O aparecimento de problemas secundários pode ser decisivo no decurso de uma doença 

neurológica, como é o exemplo dado pelas alterações neurogénicas da micção, onde podem 

surgir problemas graves de incontinência e infecções do trato urinário, ou o facto da 

resolução ao problema não ser satisfatória e o animal ficar não funcional, sendo impossível 

para um dono manter a sua qualidade de vida. 

Este estudo vai incidir sobre hérnias discais toracolombares em cães, qual a sua 

sintomatologia e meios de diagnóstico, as melhores opções para o seu tratamento, tanto 

médico, como cirúrgico e prognóstico possível para um animal que sofra desta patologia, de 

modo a ser possível compreender melhor esta enfermidade. 
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2.  Neuroanatomia do Sistema Nervoso: 

 

2.1. Medula espinhal: 

 

A medula espinhal tem o aspecto de uma haste cilíndrica ligeiramente achatada no sentido 

ventro-dorsal, que está contida no canal vertebral. Um corte seccional da medula espinhal 

apresenta tamanho e forma variados nos diferentes níveis do canal vertebral. A porção 

cranial da medula espinhal é contígua com a medula oblonga do cérebro ao nível do 

foramen magno e termina ao nível das vértebras lombares (L6 no cão e L7 no gato) (Sharp 

and Wheeler, 2005 e Sisson, 1986). Uma consideração importante a ter em conta quando se 

efectua uma punção subaracnoideia a nível lombar, é que na maioria dos cães de pequeno 

porte, o final da medula espinhal ultrapassa L6 e nas raças de médio, grande porte pode 

terminar antes de L6 (Widmer and Thrall, 2007). 

Está dividida em cinco segmentos: 

• Medula cervical – entre C1-C8 

• Medula torácica – entre T1 e T13 

• Medula lombar – entre L1 e L7 

• Medula caudal – de número variável 

É composta por uma zona mais larga a nível cervical e a nível lombar nos segmentos C6-T2 

e L4-S3 respectivamente, designada por intumescência cervical e intumescência lombar, 

através dos quais emergem os neurónios motores inferiores (NMI) para os membros 

torácicos e pélvicos respectivamente (Sharp and Wheeler, 2005; Dabanoglu, et al., 2002 e 

Delmas, 1973). Estes segmentos medulares contêm os corpos celulares dos NMI. Estas 

intumescências são alargamentos normais da medula espinhal e não têm conotação 

patológica. 

Os segmentos da medula e as vértebras têm a mesma designação numérica, mas a 

localização de cada segmento raramente se encontra na vértebra correspondente. Para que 

isso aconteça existem dois motivos: primeiro, a medula espinhal é mais curta que a coluna 

vertebral, pois têm rácios de crescimento fetal diferentes. E segundo, os segmentos da 

medula são mais curtos em comprimento que uma vértebra, logo encontram-se sempre 

mais craniais em relação às respectivas vértebras. Sendo assim, as raízes nervosas 

necessitam percorrer alguma distância caudalmente, dentro do canal vertebral, para 

poderem sair nos respectivos foramens intervertebrais. À colecção de raízes nervosas que, 

desta forma, percorrem a zona lombosacra designa-se cauda equina (Widmer and Thrall, 

2007).  

Um corte horizontal da medula mostra que ela é formada por duas partes: a substância 

branca periférica e espessa, que corresponde aos feixes neurais ascendentes, 

descendentes e de associação e a substância cinzenta central, que corresponde ao centros 
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neurais medulares, perfurada no seu centro, pelo canal ependimário (Delmas, 1973). Um 

sulco dorsal e uma fissura ventral, delineada pela pia máter, dividem a medula em duas 

metades. 

   

2.1.1. A substância cinzenta em corte transversal tem a forma de um H, e está divida em 

corno dorsal, formado pelos centros sensitivos; corno ventral, formado pelos centros 

motores e o corno lateral que é uma prolongação da substância intermédia cinzenta que 

circunda o canal central. O corno dorsal está dividido em três zonas, a cabeça, o colo e a 

base. Por ele entram três vias neurais, caracterizadas pelo seu ponto de partida periférico 

distinto, porém misturadas no nervo raquidiano e na sua raiz dorsal, que readquirem a sua 

individualidade ao penetrar na medula, pois cada uma vai terminar no seu centro medular 

específico: a cabeça recebe toda a informação sensorial de tacto, pressão e temperatura da 

pele; o colo é o receptor de estímulos somatosensoriais ao nível dos músculos, tendões, 

ossos e articulações e a base recebe os estímulos viscerosensoriais ligados aos vasos e às 

vísceras. 

Se a raiz dorsal transporta à medula três espécies de influxos centrípetos, a raiz ventral só é 

percorrida por dois tipos de axónios motores. Uns são destinados à inervação dos músculos 

estriados, os outros representam todo o contingente efector do sistema vegetativo. Estas 

duas vias originam-se ao nível do corno ventral nos respectivos centros somatomotores e 

vísceromotores.    

   

2.1.2. A substância branca está dividida em três principais regiões pela entrada dorsal e 

emergência das raízes dos nervos espinhais. A região entre o sulco mediano dorsal e o 

septo na linha média e as raízes dorsais e haste cinzenta dorsolateral é o funículo dorsal. A 

porção entre as raízes dorsal e ventral dos nervos espinhais limitada medialmente pela 

substância cinzenta das hastes dorsal, lateral e ventral é o funículo lateral e o funículo 

ventral está entre as raízes ventrais e fissura mediana ventral (Sisson, 1986). Esta é 

constituída por fibras mielínicas, essencialmente de disposição longitudinal, sendo motoras 

as fibras descendentes e sensitivas as fibras ascendentes.  

Os nervos sensoriais do SNP sofrem estimulação directamente ou a partir de células 

receptoras especiais e esse estímulo é transmitido para os seus corpos celulares, 

localizados nos gânglios periféricos. Essa informação entra na medula pelas raízes 

nervosas dorsais e fazem conecções centrais de modo a ascender toda a medula espinhal, 

por tratos específicos, até ao cérebro. A propriocepção é transmitida nos tratos dos funículos 

dorsais e laterais da substância branca e ascendem até ao córtex cerebral somático ou até 

ao cerebelo pelos feixes cuneiforme e grácil. A temperatura e a sensibilidade superficial são 

transmitidas por fibras mielinizadas de diversos tratos, incluindo o trato espinotalâmico 

lateral do funículo lateral. A sensibilidade profunda é transportada por fibras não 
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mielinizadas dos tratos proprioespinhal e espinoreticular. Estes tratos localizam-se na zona 

de transição da substância cinzenta para a branca e por isso, um animal que não apresente 

sensibilidade profunda tem de ter uma lesão muito extensa e profunda. Além do que, estas 

fibras vão cruzando ao longo de toda a medula espinhal e têm um arranjo multisináptico que 

providência um padrão difuso e bilateral que só ficaria não funcional em caso de lesão 

severa (Sharp and Wheeler, 2005).  

Também existem vias ascendentes motoras, que têm origem na substância cinzenta, no 

bordo dos cornos dorsolaterais dos segmentos L1-L7 da medula espinhal e cujos axónios 

ascendem pelos funículos laterais para inibir os músculos extensores dos membros 

torácicos. Uma lesão nestas vias pode ser observada em lesões de medula torácica agudas 

e severas, que originam o fenómeno de Shiff-Sherrington (Sharp and Wheeler, 2005). 

Quanto às vias motoras descendentes temos dois sistemas responsáveis pela transmissão 

da função motora: o do Neurónio motor superior (NMS) e o do Neurónio motor inferior (NMI).  

• NMI: o neurónio motor inferior é o neurónio eferente que conecta o SNC a um efector 

(músculo ou glândula) e é ele o responsável por expressar qualquer actividade do sistema 

nervoso. Estão localizados em toda a medula espinhal, mais propriamente ao nível dos 

cornos ventrais e intermediários da substância cinzenta e ao nível de alguns pares 

craneanos do tronco cerebral. Os axónios que se estendem destes neurónios vão formar os 

nervos craneanos e os nervos espinhais periféricos (Griffiths, 1995; Oliver, et al., 1997). 

O NMI é também o neurónio motor responsável pelo arco reflexo. Este é composto por um 

nervo sensorial periférico que entra na medula pelo corno dorsal, e faz a sua conexão com 

um NMI, através de um interneurónio, na maioria das vezes, e que é responsável pela 

resposta de reflexo. Portanto, mesmo em caso de lesão de NMS, se todos os componentes 

do arco reflexo se apresentarem funcionais, este surgirá normal (Chrisman, et al., 2005 e 

Sharp and Wheeler, 2005). 

• NMS: o neurónio motor superior é um termo colectivo para todos os sistemas motores 

cerebrais que controlam os NMIs. O sistema de NMS é responsável pela iniciação e 

manutenção de movimentos normais e pelo tónus muscular dos músculos extensores de 

modo a suportar o peso do animal contra as forças da gravidade. As células estão 

localizadas no córtex cerebral, no núcleo basal e tronco cerebral (Griffiths, 1995; Oliver, et 

al., 1997).  

Também temos que fazer a distinção de que as vias motoras descendentes se dividem em 

dois grupos, as vias da motricidade voluntária (piramidais) e as vias da motricidade 

involuntária (extrapiramidais) 

• Vias piramidais: São oriundas no córtex cerebral e a maioria delas chega à medula e 

percorre-a em toda a sua extensão. Porém abaixo do bulbo, o feixe que as constituem 

dissocia-se e apresenta-se sob a forma de duas faixas distintas: o feixe piramidal cruzado, 
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porque cruza a linha mediana ao nível do bulbo e que constitui a grande via motora cortical 

e o feixe piramidal directo, que não entrecruza ao nível do bulbo. 

As grandes vias que transitam através da substância branca da medula formam então, os 

feixes grácil e cuneiforme no funículo dorsal, e os feixes piramidais e espinotalâmicos nos 

funículos ventrais e laterais. 

• Vias extrapiramidais: estas vias participam na produção dos movimentos automáticos 

ou semivoluntários que acompanham os movimentos voluntários, das quais fazem parte os 

feixes corticoespinhal e rubroespinhal que são responsáveis por facilitar o funcionamento 

dos músculos flexores. A maioria das fibras do feixe corticoespinhal parte do córtex cerebral 

e cruza ao nível da junção espinomedular e descende pelos tratos corticoespinhais laterais 

dos funículos laterais. Uma outra parte não cruza, e descendem pelos tratos 

costicoespinhais ventrais dos funículos ventrais. O feixe rubroespinhoso, que tem origem no 

núcleo vermelho dos pedúnculos cerebrais, também cruza a linha média e descende pelo 

trato rubroespinhoso dos funículos laterais.  

Os tratos vestibuloespinhal e reticuloespinhal também têm influência na função motora de 

extensão muscular e encontram-se ao nível dos funículos ventrais. As fibras do feixe 

vestibuloespinhal têm a sua formação no núcleo vestibular ipsilateral e facilitam os músculos 

extensores e inibem os flexores do mesmo lado e têm um efeito oposto no lado contrário.  

O controlo da micção é controlado pelas fibras dos tratos tectoespinhal e reticuloespinhal 

dos funículos ventrais (Sharp and Wheeler, 2005 e Delmas, 1973). 

 

2.1.2.1. Fibras nervosas da medula espinhal e o efeito da sua compressão: 

  

Os tratos da substância branca da medula espinhal são compostos por fibras de vários 

tamanhos, a maioria dos quais possuem uma baínha de mielina. As fibras da propriocepção 

são as maiores e são mielinizadas tornando a propagação de informação mais rápida. As 

fibras motoras são de tamanho intermédio e mielinizadas e as de percepção da dor são as 

mais pequenas sendo apenas algumas mielinizadas. 

Tendo em conta que quanto maior é a fibra mielinizada, mais susceptível é de ser destruída 

em caso de lesão e que as fibras de menor dimensão são muito mais resistentes, é lógico 

afirmar que a progressão da sintomatologia em caso de lesão da medula espinhal seja 

primeiro a perda da propriocepção, seguida da perda de movimentação voluntária e por 

último, e em casos de elevada gravidade, a perda da sensibilidade profunda à dor (Sharp 

and Wheeler, 2005 e Oliver, et al., 1997).  

A posição dos tratos ao longo da medula espinhal também contribui para a evolução da 

sintomatologia. Tendo em conta que os tratos ascendentes da propriocepção se encontram 

superficiais na medula espinhal, são os primeiros a sofrer fenómenos de compressão. Ao 

contrário destes, os tratos espinotalâmico e proprioespinhal que transmitem a sensibilidade, 
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estão numa posição mais profunda dentro da medula e além disso ainda possuem fibras 

que cruzam a medula em toda a sua extensão. Sendo assim apenas uma lesão que 

envolvesse quase todo o diâmetro da medula causaria uma perda da sensibilidade 

profunda. 

 

2.1.3. Irrigação sanguínea da medula espinhal: 

 

A irrigação sanguínea da medula espinhal é feita por ramos arteriais que entram no canal 

vertebral pelos forâmens intervertebrais em associação com os nervos espinhais. A origem 

destas artérias varia de acordo com as regiões da coluna vertebral. A nível torácico são 

ramificações das artérias intercostais e a nível lombar são as artérias lombares que têm a 

sua origem na aorta e que enviam ramos para cada corpo vertebral (Sharp and Wheeler, 

2005). 

Ao entrar, estas artérias ramificam-se em artérias radiculares dorsais e ventrais. São estas 

artérias que formam uma rede de anastomoses na pia-máter que cobre toda a superfície da 

medula espinhal. Na parte dorsal existem dois ramos paralelos e na parte ventral apenas 

um, que passa na fissura ventral, mas existem inúmeras anastomoses entre estes três 

vasos principais. A parte central da medula é irrigada por inúmeros vasos que penetram a 

superfície. A partir da artéria ventral nascem ramificações designadas artérias verticais que 

penetram a medula pela fissura ventral e são as que nutrem a maior parte da substância 

cinzenta e alguma branca. As artérias radiais são as que penetram a superfície da medula 

ao longo de toda a sua superfície, e são as responsáveis pela irrigação da substância 

branca e alguma substância cinzenta periférica (Sharp and Wheeler, 2005 e De Lahunta, 

1983). 

A drenagem venosa é também efectuada com um padrão radial. Existem pequenas veias ao 

longo de toda a superfície da medula que drenam para um plexo vertebral venoso interno 

que se encontra no chão do canal vertebral. Estes vasos são grandes e não possuem 

válvulas e formam ocasionalmente anastomoses na linha média. A partir deste plexo 

formam-se veias intervertebrais que atravessam os forâmens intervertebrais e drenam numa 

veia de maior calibre, de acordo com a sua localização ao nível da coluna vertebral. A 

medula toracolombar é drenada essencialmente para a veia ázigos ou, nas zonas mais 

lombares, directamente para a veia cava (Sharp and Wheeler, 2005). 

    

2.2. Meninges: 

 

As três meninges são membranas fibrosas que envolvem e protegem o cérebro e a medula 

espinhal: a dura-máter, a aracnóide e a pia-máter.  
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A dura-máter espinhal é uma membrana que está separada do periósteo da vértebra pela 

cavidade epidural, que se encontra preenchida por gordura e contém o plexo venoso 

vertebral interno, designado por seio venoso vertebral longitudinal. Contém extensões 

tubulares laterais que cobrem os ramos dos nervos espinhais. A cavidade entre a dura-

máter e a aracnóide é designada por cavidade subdural, que contém uma quantidade muito 

pequena de fluído. 

A aracnóide e pia-máter estão conectadas e juntas são chamadas de leptomeninge devido à 

sua fina e delicada natureza. Entre a pia-máter e a aracnóide existe um espaço designado 

por espaço subaracnoideio que está preenchido por líquido céfalo-raquidiano (LCR) que tem 

a função de amortecer os choques traumáticos sofridos pela coluna (Sisson, 1986). O 

espaço subaracnoideio está atravessado pelas trabéculas da aracnóide e por ligamentos 

denticulados, que suspendem a medula espinhal juntamente com o LCR. Esta cavidade é 

alargada na área da cauda equina, nas regiões caudais, lombar e sacral, para formar a 

cisterna lombar.  

A pia-máter é uma lâmina altamente vascularizada que está firmemente aderida à medula 

espinhal e aos ramos dos nervos espinhais. Estes vasos sanguíneos que cobrem a medula 

espinhal originam ramos que a penetram, e envolvidos por pia-máter vão formar o tecido 

conectivo perivascular (Sisson, 1986). 

Caudalmente as meninges terminam num cone medular, que se extende até ás vértebras 

sacrocaudais. Este limite caudal varia de animal para animal, e pode terminar entre L7 e as 

vértebras caudais, mas normalmente termina ao nível do sacro (Sharp and Wheeler, 2005 e 

Sisson, 1986). 

 

2.3. Líquido Céfalo-raquidiano: 

 

O líquido céfalo-raquidiano (Figura 3) é formado no cérebro, principalmente nos plexos 

coróides do quarto ventrículo, mas também do terceiro e do lateral e com a contribuição das 

leptomeninges e do revestimento ependimal (De Lahunta, 1983). 

A maioria deste líquido sai por aberturas laterais do quarto ventrículo, na direcção do espaço 

sub-aracnóide, com alguma parte a entrar no canal central da medula espinhal. Flúi, 

normalmente, numa direcção caudal e vai ser absorvido por vilosidades da aracnóide nos 

seios venosos cerebrais, por pequenas vénulas do espaço sub-aracnóide e por vasos 

linfáticos que rodeiam os nervos espinhais (Sharp and Wheeler, 2005). Algum líquido pode 

penetrar o parênquima cerebral através do epêndima e ser absorvido por pequenos vasos 

cerebrais, o que ocorre normalmente quando a pressão de LCR se encontra elevada (De 

Lahunta, 1983). A importância clínica da direcção do fluxo do LCR passa por saber que uma 

colheita de líquido numa zona caudal à lesão nos dá muito mais informação e é mais útil no 

auxílio ao diagnóstico (Sharp and Wheeler, 2005). 
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O líquido céfalo-raquidiano é normalmente claro, sem coloração e com uma composição 

proteica e celular bastante baixa (Broadbelt and Stoodley, 2007).  

Tem inúmeras funções, entre as quais a de protecção, pois o cérebro e a medula espinhal 

encontram-se suspendidos pelo líquido céfalo-raquidiano, que lhes confere protecção contra 

choques. Além disso, ao actuar juntamente com a corrente sanguínea intra-cerebral, ainda  

ajuda a modular alterações de pressão intra cranianas. Devido às suas características 

neutras, o LCR também ajuda a manter um ambiente iónico apropriado para o parênquima 

(Brodbelt and Stoodley, 2007). Tem também a capacidade de nutrir o sistema nervoso 

central, devido à capacidade que têm de fazer o transporte de nutrientes e metabolitos entre 

o cérebro e o sangue, além do que também faz o transporte de substâncias 

neuroendócrinas e neutransmissores. Um exemplo clínico da importância destas funções 

vem no seguimento dos sinais neurológicos marcados que surgem quando estamos perante 

uma inflamação severa das leptomeninges sem qualquer envolvimento do parênquima. É o 

caso, por exemplo, das meningites criptococócicas no cão (De Lahunta, 1983).  

 

Figura 3. Líquido céfalo-raquidiano 

 

   

2.4. Anatomia das vértebras torácicas e lombares: 

  

As vértebras têm várias características comuns entre elas, mas existem diferenças entre os 

vários grupos: cervicais (7), torácicas (13), lombares (7), sacrais (3) e caudais (20 

aproximadamente). Cada vértebra tem um corpo vertebral onde está assente a medula 

espinhal e unem-se umas às outras por meio de discos intervertebrais. O corpo vertebral é 

composto por dois tipos de osso: osso esponjoso na zona interna e adjacente à medula que 

tem um tom rosa e é relativamente mole e osso duro e branco no exterior. O tipo de osso é 
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uma informação importante, pois serve de guia de acordo com a profundidade em acessos 

cirúrgicos à medula espinhal. 

Cada vértebra tem um arco dorsal que forma a parte lateral e dorsal do canal vertebral que 

enclausura a medula. Este arco vertebral também é composto de osso duro e esponjoso 

apesar de a parte esponjosa ser muito fina em cães pequenos e em gatos (Sharp and 

Wheeler, 2005).  

A maioria das vértebras possui no arco vertebral processos transversos que se projectam 

lateralmente, processos espinhosos verticais à vértebra e processos articulares craniais e 

caudais. A maioria ainda possui processos mamilares que se apresentam dorsais e curtos 

ao nível dos processos transversos das vértebras torácicas e que ao nível das vértebras 

lombares surgem nos processos articulares craniais.  

Entre cada par de vértebras existe um foramen intervertebral por onde passam os nervos 

espinhais e os vasos sanguíneos (Sharp and Wheeler, 2005 e Sisson 1973). 

As vértebras torácicas articulam com as costelas. Os seus primeiros três ou quatro 

processos espinhosos são aproximadamente iguais no comprimento. Caudal a este ponto 

eles tornam-se gradativamente mais curtos até à décima e, a seguir, permanecem iguais. 

São inclinadas caudalmente até à décima vértebra, sendo que a décima primeira é 

praticamente vertical, e as últimas duas inclinam-se ligeiramente cranialmente (Sisson, 

1973). A este ponto de viragem da inclinação é chamada a vértebra anticlinal e é um bom 

ponto de referência a nível cirúrgico (Sharp and Wheeler, 2005). Os processos articulares 

desde T1 a T10 encontram-se na base dos processos espinhosos. Até ao ponto anticlinal 

esta articulação tem uma orientação obliqua, quase horizontal, com o processo caudal da 

vértebra mais cranial a ultrapassar o processo cranial da vértebra mais caudal. Nas últimas 

vértebras torácicas o processo articular assume uma posição mais vertical, como a que 

existe nas vértebras lombares. 

A aorta e a veia cava encontram-se muito próximas à maioria das vértebras torácicas e 

lombares e por isso é necessário extremo cuidado quando se efectuam cirurgias que 

envolvam perfurações nesta zona (Sharp and Wheeler, 2005). 

A primeira vértebra lombar tem os processos transversos curtos tornando-se fácil a nível 

cirúrgico identificar a junção toracolombar. Mais caudalmente estes processos alargam de 

tamanho e tornam-se mais estreitos e estão dirigidos cranioventralmente (Sharp and 

Wheeler, 2005 e Sisson, 1986). 

   

2.5. Articulações intervertebrais: 

 

2.5.1. Articulações sinoviais: Os processos articulares dos corpos vertebrais têm 

articulações dorsais (excepto em C1/2 onde as articulações são ventrais e entre as 
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vértebras do sacro que são fundidas). Estas articulações são compostas por cápsula, 

cartilagem articular e fluído sinovial (Sharp and Wheeler, 2005). 

 

2.5.2. Discos intervertebrais: o disco intervertebral é uma estrutura composta que une 

vértebras contíguas desde C2 ao sacro. É composto por três regiões: a mais externa é o 

anel fibroso, a mais interna o núcleo pulposo e pelas placas terminais cartilaginosas, que 

consistem em finas lâminas de cartilagem hialina que recobrem as epífises dos corpos 

vertebrais. Cada placa contém zonas periféricas e internas que acomodam, 

respectivamente, as regiões da vasculatura e do núcleo pulposo em cada disco (Coates, 

2000). É uma estrutura que proporciona flexibilidade à coluna vertebral e que a protege, em 

certo grau, de choques. Esta absorção está dependente do grau de hidratação do núcleo 

pulposo e da capacidade que este apresente de se deformar, e de um anel intacto e elástico 

(Widmer and Thrall, 2007). Esta capacidade vai diminuindo com a idade e com alterações 

degenerativas, agravada pelo facto destes discos possuírem um fraco aporte sanguíneo e 

receberem nutrição por difusão (Sharp and Wheeler, 2005). 

O anel fibroso é composto por fibras de colagenio dispostas em camadas ou lâminas, que 

são mais espessas e mais numerosas ventralmente, sendo assim, a zona dorsal deste anel 

é mais fina e por isso o núcleo pulposo assume uma posição excêntrica (Widmer and Thrall, 

2007 , Sharp and Wheeler, 2005 e Coates, 2000). Esta posição explica, parcialmente, a 

tendência do material de disco se deslocar (herniar) dorsalmente (Widmer and Thrall, 2007). 

Estas lâminas encontram-se completamente interligadas entre si, e na zona mais interna 

estão ligadas ao núcleo pulposo e na parte externa estão ancoradas na cartilagem hialina 

das placas terminais vertebrais e nos ligamentos longitudinais (Widmer and Thrall, 2007 e 

Coates, 2000). 

O núcleo pulposo é um remanescente embriológico da notocorda e consiste numa estrutura 

gelatinosa em cães jovens, mas cujas características se vão alterando com a idade (Coates, 

2000). A sua consistência gelationosa tem por base uma mistura de proteinoglicanos, fibras 

de colagénio, células mesenquimatosas e água (Widmer and Thrall, 2007). 

 

2.5.2.1. Alterações degenerativas dos discos intervertebrais: 

 

As alterações degenerativas dos discos intervertebrais surgem com a idade e normalmente 

estão na precedência das hérnias discais (Sharp and Wheeler, 2005). Há um 

desenvolvimento de fissuras radiais e concêntricas no anel fibroso. A maioria das alterações 

ligadas à idade são bioquímicas e correspondem à perda de água e proteoglicanos do 

núcleo pulposo (Coates, 2000). 

Estas alterações degenerativas podem resultar em protusão ou extrusão de material de 

disco para o canal medular, causando compressão da medula espinhal e sinais clínicos que 
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variam de dor aparente a mielopatia transversa completa. Podem ocorrer alterações 

degenerativas em qualquer disco intervertebral, porém elas são mais comuns na coluna 

cervical, torácica caudal e lombar. Os discos intervertebrais entre T1 e T11 são estabilizados 

dorsalmente pelos ligamentos conjugados das costelas e por isso a protusão ou extrusão de 

disco é menos provável nesta região (LeCouteur and Grandy, 2004). Os dois principais tipos 

de alterações degenerativas de disco que podem surgir são a metaplasia fibrosa e 

condróide. 

• Metaplasia condróide: ocorre em raças condrodistróficas durante os primeiros dois 

anos de vida (Sharp and Wheeler, 2005). Esta alteração caracteriza-se por um aumento no 

conteúdo de colagénio do disco, uma alteração da concentração de glicosaminoglicanos 

específica do núcleo pulposo e uma redução do teor de água do disco (Widmer and Thrall, 

2007 e LeCouteur and Grandy, 2004). Ao mesmo tempo que o disco vai degenerando, o 

núcleo pulposo desidrata e é invadido por cartilagem hialina (Widmer and Thrall, 2007 e 

Sharp and Wheeler, 2005). A sua consistência gelatinosa torna-se cada vez mais 

cartilaginosa e granular, podendo por fim ficar mineralizado (calcificado) (Widmer and Thrall, 

2007 e LeCouteur and Grandy, 2004). Este processo vai diminuir a capacidade do disco de 

absorver os choques externos, pois reduz as propriedades hidrostáticas do núcleo e 

enfraquecer as fibras do anel fibroso (Sharp and Wheeler, 2005). Este processo vai levar a 

que haja uma extrusão do núcleo pulposo degenerado através de fissuras no anel fibroso ou 

ruptura do mesmo (Widmer and Thrall, 2007 e LeCouteur and Grandy, 2004).  

• Metaplasia fibrosa: ocorrem degenerescências fibrosas em cães idosos de todas as 

raças, porém elas são identificadas com mais frequência como um problema clínico em cães 

idosos de raças não-condrodistróficas de grande porte (Widmer and Thrall, 2007 e 

LeCouteur and Grandy, 2004). Neste caso o núcleo pulposo desidrata mas é invadido por 

fibrocartilagem em vez de cartilagem hialina (Sharp and Wheeler, 2005). Pode ocorrer 

calcificação de disco, mas esta é rara (LeCouteur and Grandy, 2004). Este processo tem 

uma ocorrência muito mais tardia que a metaplasia condróide, apresentando-se os discos 

praticamente normais enquanto o cão é jovem e activo (Sharp and Wheeler, 2005). Ocorre 

protusão do disco com um abaulamento do anel fibroso, em consequência de uma ruptura 

parcial das lamelas concêntricas deste anel. 

 

Sendo assim podemos classificar as hérnias discais em dois tipos: 

• Hérnias Hansen tipo I – ocorre com a degenerescência e ruptura do anel fibroso dorsal 

e extrusão do núcleo pulposo para o canal espinhal. Este tipo de hérnias está muito 

associado a alterações degenerativas condróides. Embora seja mais comum em raças 

condrodistróficas (Dachshund, Beagle, Pequinês, Lhasa Apso, Shih Tzu) e com tendências 

condrodistróficas (Poodle miniatura e Cocker Spaniel), as alterações condróides de disco e 

a extrusão de disco do tipo I podem ocorrer em qualquer raça de cães, inclusive nos de 
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grande porte (LeCouteur and Grandy, 2004). Este tipo de hérnia ocorre de forma aguda e 

tende a causar mielopatias compressivas, acompanhadas de grave sintomatologia 

neurológica (Widmer and Thrall, 2007). 

• Hérnias Hansen tipo II – caracteriza-se por uma protusão do disco intervertebral sem 

ruptura completa do anel fibroso e está geralmente mais associada à degenerescência 

fibrosa do disco (LeCouteur and Grandy, 2004). O anel fibroso encontra-se danificado em 

consequência de uma ruptura parcial das faixas anulares e há um deslocamento do disco 

intervertebral para o canal vertebral (Sharp and Wheeler, 2005). Surge normalmente em 

animais idosos de raças não condrodistróficas e de grande porte. A ruptura do anel fibroso e 

a extrusão do núcleo pulposo (característico da extrusão de disco do tipo I) é incomum 

associada à metaplasia fibrosa do disco intervertebral (LeCouteur and Grandy, 2004). Este 

tipo de hérnia está associado a situações crónicas e de progressão lenta, acompanhada de 

sinais neurológicos de menor gravidade, embora possa haver uma grande compressão da 

medula espinhal. Isto sucede, pois a medula consegue aguentar melhor deformações lentas 

do que compressões explosivas típicas das hérnias tipo I (Widmer and Thrall, 2007). 

 

Pode também existir uma variante das hérnias tipo I, muito pouco comum e que ocorre em 

animais perfeitamente saudáveis com discos não degenerados, quando estes são sujeitos a 

pressões sobrefisiológicas extremas. O resultado consiste numa extrusão de material 

nuclear contido, anteriormente, num anel fibroso intacto, para o interior do canal vertebral, 

causando uma mielite severa. Este tipo de hérnia tem várias designações, entre elas 

Hérnias de tipo III ou Disco “míssil” (Widmer and Thrall, 2007).     

Pode ocorrer protusão ou extrusão de disco intervertebral em direcção ventral, dorsal ou 

lateral. Na maioria das circunstâncias, só as protusões ou extrusões dorsais têm importância 

clínica, pois podem causar irritação meníngea e de raiz nervosa e/ou compressão da 

medula espinhal. Apenas ocasionalmente, uma protusão ou extrusão lateral resulta em 

compressão de raiz nervosa ou medula, com sinais clínicos associados (LeCouteur and 

Grandy, 2004).  

A extrusão de disco tipo I normalmente causa sinais clínicos mais graves que a protusão do 

tipo II, embora a distorção mecânica e a compressão da medula espinhal causadas pela 

protusão possam ser maiores. Normalmente a extrusão do núcleo é um fenómeno agudo 

(minutos a horas) ou subagudo (dias), enquanto que a protusão do disco intervertebral no 

caso das hérnias tipo II está associada a um tipo de compressão lenta e progressiva da 

medula espinhal (situação mais crónica) (Nelson and Couto, 2003). 

A gravidade da lesão da medula espinhal depende da velocidade com que a força 

progressiva é aplicada, da magnitude da compressão e da sua duração. Podem ser 

encontradas lesões graves na medula espinhal sem evidência de compressão, que pode ser 

explicado pela existência de alterações vasculares, causadas por distorção mecânica da 
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medula espinhal em consequência de material de disco herniado (LeCouteur and Grandy, 

2004).     

As características típicas de lesão aguda, associada à extrusão de disco tipo I, são 

hemorragia, edema e necrose das substâncias cinzenta e branca da medula espinhal. No 

caso da protusão de disco, com uma compressão crónica, é mais comum observarem-se 

alterações da substância branca, tais como: desmielinização, malácia focal, vacuolização e 

perda de axónios. As extrusões do tipo I normalmente estão associadas à ruptura de seios 

venosos vertebrais, com hemorragia do espaço epidural, podendo aumentar a compressão 

da medula espinhal. Foram descritos três cães condrodistróficos com mielopatias 

toracolombares transversas agudas em consequência de extrusões de disco do tipo I, 

presumivelmente por causa da entrada de material de disco nos seios venosos vertebrais 

(LeCouteur and Grandy, 2004 e Nelson and Couto, 2003). 

 

2.6. Ligamentos: 

 

O ligamento nucal estende-se desde o arco dorsal do axis até aos processos espinhosos 

das vértebras torácicas craniais. Este ligamento encontra-se profundamente encerrado na 

musculatura cervical dorsal, mas embora sendo uma estrutura larga, pode ser seccionada 

em casos cirúrgicos sem causar qualquer comprometimento ao animal (Sharp and Wheeler, 

2005). O ligamento supraespinhoso, que dá origem ao ligamento nucal, tem uma origem 

mais cranial, no atlas, e estende-se caudalmente até ao sacro, unindo-se à faixa 

lombodorsal na zona de transição lombosacral (Sisson, 1986). 

O ligamento interespinhal é a faixa que se encontra entre os processos espinhosos e que 

também é contínua com a faixa lombodorsal. Todos estes ligamentos que existem dentro e 

fora do canal vertebral têm um papel significativo nas estabilidade e mobilidade da coluna 

vertebral (Sharp and Wheeler, 2005). 

O ligamento flavum dispõe-se no tecto do canal vertebral e nos espaços entre as lâminas 

de duas vértebras adjacentes. É contínuo com as cápsulas articulares dos processos 

articulares, e pode estar bastante diminuído em determinadas afecções, tais como, doença 

lombosacra e espondilomielopatia cervical.  

O ligamento longitudinal dorsal situa-se no assoalho do canal vertebral do áxis até ao 

sacro. É estreito no centro dos corpos vertebrais e alarga-se sobre os disco intervertebrais, 

onde se insere muito firmemente (Widmer and Thrall, 2007 e Sisson, 1986). Na zona 

cervical este ligamento é largo e espesso e consequentemente é mais comum haver 

herniações laterais ou radiculopatias. Em comparação, na zona toracolombar, este 

ligamento é mais fino, o que predispõe a protusões dorsais com compressão da medula 

espinhal (Widmer and Thrall, 2007). 
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O ligamento longitudinal ventral espalha-se pela superfície ventral da coluna vertebral, 

oferecendo suporte a este nível (Widmer and Thrall, 2007). 

Existem ainda ligamentos conjugados das costelas, que unem de um lado ao outro a 

cabeça das costelas, passando por baixo do ligamento longitudinal dorsal, e que contribuem 

para a baixa incidência de extrusões de disco intervertebrais na medula torácica entre T2 e 

T11 (Widmer and Thrall, 2007 e Sharp and Wheeler, 2005).  

 

3. Exame do paciente: 

3.1. Identificação: 

 

Certas doenças neurológicas apresentam uma maior probabilidade de surgir em 

determinados grupos de animais. Muito embora não seja frequente obter um diagnóstico 

provável a partir da identificação, é sempre importante definir, para cada caso a estudar, a 

espécie, a raça, a idade, o sexo e a coloração da pelagem e olhos de cada animal 

(Chrisman, et al., 2005).  

Quanto à idade, é mais frequente animais jovens apresentarem-se à consulta devido a 

doenças infecciosas e intoxicações ou por doenças congénitas ou hereditárias, enquanto 

que em animais mais idosos é mais frequente surgirem afecções neoplásicas e doenças 

degenerativas (Nelson and Couto, 2003). 

No que diz respeito à raça pode-se sempre especular que determinadas raças estão mais 

predispostas para determinadas afecções do que outras, por exemplo, um cão de raça 

condrodistrófica está mais predisposto a uma hérnia discal, enquanto que num Pastor 

Alemão é mais frequente encontrar casos de mielopatia degenerativa, assim como em raças 

braquicéfalas ou anãs é comum encontrar hidrocefalias (Nelson and Couto, 2003 e Oliver, et 

al., 1997). 

O conhecimento do sexo do animal raramente resulta benéfico para construção do 

diagnóstico diferencial, à excepção de casos de metástases de tumores mamários e 

prostáticos. Os adenocarcinomas mamários são tumores conhecidos por metastizar muito 

frequentemente no cérebro (De Lahunta, 1983).   

 

3.2. História clínica (Anamnese): 

 

A anamnese baseia-se numa série de perguntas realizadas ao proprietário, que funcionam 

como um meio auxiliar de diagnóstico da causa mais provável da sintomatologia e que 

auxiliam na realização de um diagnóstico definitivo, de um plano de tratamento e de um 

prognóstico preciso (Chrisman, et al., 2005). É de grande importância saber se existem 

evidências de trauma, se é uma condição progressiva, estática ou episódica, se já existiram 

episódios prévios de doença, se há sinais de dor, qual o estado vacinal e o historial de 
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viagens do animal, a sua função urinária, se há possibilidade de acesso a tóxicos, a 

existência de problemas familiares semelhantes, medicações feitas ou suplementos actuais 

e o seu estilo de vida (Sharp and Wheller, 2005 e Chrisman, et al., 2005). São tudo 

informações cruciais para determinar precisamente a causa da queixa primária (Chrisman, 

et al., 2005). 

Os sinais neurológicos que se desenvolvem de forma aguda e rápida tendem a ser 

associados a processos traumáticos, vasculares e infecciosos. O desenvolvimento 

progressivo dos sinais neurológicos está normalmente associado a processos neoplásicos e 

degenerativos. Os sinais neurológicos estáticos estão normalmente associados a processos 

congénitos. Finalmente, alterações metabólicas cursam ao longo do tempo de uma forma 

variável (com picos de diminuição de gravidade associados a outros de agravamento dos 

sinais clínicos) (Chrisman, et al., 2005 e Oliver, et al., 1997). 

 

3.3. Exame físico: 

 

O exame físico geral é imprescindível e deve ser efectuado a todos os pacientes, pois é 

essencial para detectar anomalias em outros sistemas corporais, que possam causar um 

distúrbio que afecte o sistema nervoso (Sharp and Wheller, 2005 e Chrisman, et al., 2005). 

Na existência de um trauma ou na necessidade de uma anestesia, é indispensável 

determinar o envolvimento dos outros sistemas corporais, para poder avaliar o risco 

anestésico (Sharp and Wheeler, 2005).  

Também podem ser detectadas ao exame físico certas doenças que mimetizam doenças 

neurológicas primárias, tais como patologias ortopédicas e arritmias (Chrisman, et al., 2005).   

Durante o exame físico devem ser avaliados os sinais vitais (frequência respiratória, pulso, 

temperatura rectal, coloração das mucosas, tempo de repleção capilar) e todos os sistemas 

orgânicos. É fundamental a obtenção de uma base mínima de dados laboratoriais, incluindo 

o hemograma, perfil bioquímico e análise de urina (LeCouteur and Grandy, 2004). Durante a 

obtenção da história clínica o animal deve ser observado quanto à sua capacidade de 

movimento e possíveis defeitos visuais.  

Perante um animal traumatizado o seu movimento deve ser minimizado, até que a presença 

de uma possível fractura de coluna vertebral possa ser excluída (De Lahunta, 1983).  

A identificação de uma doença simultânea ou de anomalias sistémicas pode ajudar no 

diagnóstico de uma patologia neoplásica, metabólica ou inflamatória. Um exame físico e 

oftalmológico completo deve ser efectuado a qualquer animal com suspeita de doença 

neurológica para poder descartar as tais doenças que mimetizam os sinais neurológicos 

típicos, mas também para definir doenças concomitantes que podem alterar em muito o 

prognóstico (Nelson and Couto, 2003). 
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Uma outra parte muito importante num exame físico de um animal com uma possível 

patologia neurológica é a palpação do abdómen e a verificação do grau de repleção da 

bexiga e a facilidade com que se consegue manualmente esvaziá-la. A incontinência 

urinária é uma condição frequente em afecções da medula. Se estamos perante uma 

incontinência urinária neurogénica é de extrema importância distinguir se é devido a um 

problema de NMI ou NMS (Sharp and Wheeler, 2005 e Nelson and Couto, 2003).  

• A bexiga de NMI é tipicamente grande, flácida, de fácil compressão e os reflexos 

perineais e bulbouretrais estão ausentes ou diminuídos. Está normalmente associada a 

lesões da medula espinhal ou nervos ao nível do sacro. 

• A bexiga de NMS encontra-se normalmente tensa e de difícil compressão, a não ser 

que esteja demasiado distendida. Normalmente o tónus do esfíncter uretral está muito 

aumentado. Está associada a lesões craniais ao sacro, geralmente afectando a regiões da 

medula espinhal entre T3 e L3. 

É importante fazer esta distinção pois a probabilidade de recuperação da incontinência 

urinária é muito menor em casos de afecções de NMI (Sharp and Wheeler, 2005 e Nelson 

and Couto, 2003). Além da palpação da bexiga deve ser avaliada a dor que o animal sente à 

palpação abdominal, pois muitos animais resistem a esta palpação como um reflexo de 

patologia vertebral e espinhal (Nelson and Couto, 2003). 

 

3.4. Exame neurológico: 

 

O exame neurológico deve ser usado para determinar a presença de lesões ao nível do 

sistema nervoso, estabelecer a sua localização e, em alguma situações, fornecer um 

prognóstico decisivo (De Lahunta, 1983).  

O exame neurológico pode ser realizado através das seguintes etapas: 

• Observação; 

• Palpação; 

• Reacções posturais; 

• Reflexos espinhais; 

• Nervos craneanos 

• Avaliação sensorial 

 

O exame deve ser feito de maneira lógica, metódica e consistente. Deve programar-se uma 

sequência específica e segui-la em todos os pacientes observados, começando com o 

exame geral e prosseguindo para as partes mais específicas e dolorosas do exame. É 

importante relembrar que todas as reacções e respostas requerem entrada sensorial e saída 

motora. 
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Os instrumentos necessários para realizar um exame neurológico num paciente são simples 

e de baixo custo. Eles incluem um martelo de reflexo, uma fonte de luz forte e um par de 

pinças hemostáticas. Com estes instrumentos, um clínico deve ser capaz de realizar um 

exame neurológico completo (LeCouteur and Grandy, 2004). 

 

3.4.1. Observação: 

 

3.4.1.1. Estado mental: a actividade mental é um termo que descreve o estado de 

consciência e a capacidade de responder apropriadamente a estímulos ambientais do 

animal. A actividade mental pode ser observada primeiramente enquanto se colhe o historial 

do animal (Gaitero y Añor, 2007; Chrisman, et al., 2005). O dono é normalmente o melhor 

juiz no que diz respeito a mudanças temperamentais muito subtis que não podem ser 

detectadas à consulta, tornando-se assim de extrema importância efectuar um questionário 

completo ao proprietário (De Lahunta, 1983). Um estado de consciência normal implica um 

reconhecimento da informação sensorial (visual, auditiva e táctil) e uma resposta a esse 

estímulo, considerada adequada ao animal em questão. Estão estabelecidas as seguintes 

categorias relativas ao estado mental: 

• Alerta: normal; 

• Deprimido: calmo, responde aos estímulos ambientais, mas tende a dormir se não 

perturbado; 

• Delírio: responde aos estímulos ambientais, mas as respostas não são normais; 

• Estupor: não responde a estímulos ambientais, apenas a estímulos dolorosos, se não 

perturbado tende a dormir; 

• Coma: estado de profunda inconsciência, não responde a qualquer tipo de estímulos, 

apesar  dos reflexos simples estarem intactos. 

Para que um animal permaneça alerta relativamente ao seu meio ambiente, é necessária a 

existência de dois componentes básicos do sistema nervoso: o córtex cerebral e o sistema 

reticular activante ascendente do tronco cerebral. Este sistema recebe informação da 

medula espinhal e nervos craneanos, e projecta-se de uma forma difusa para o córtex 

cerebral (Oliver, et al., 1997). Um nível de consciência diminuído (depressão, estupor ou 

coma) pode ocorrer como resultado de distúrbios metabólicos, de doença do cortéx cerebral, 

compressão ou inflamação do tronco cerebral ou disrupção das ligações entre o cortéx 

cerebral e o tronco cerebral. Por sua vez, alterações comportamentais, tais como o delírio 

ou a agitação, podem indicar a presença de uma doença do cortéx cerebral ou uma 

encefalopatia metabólica. As convulsões indicam sempre um problema cerebral, apesar de 

este problema poder ser secundário a uma condição tóxica ou metabólica (Nelson and 

Couto, 2003).  
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3.4.1.2. Postura: Uma postura normal é mantida através de respostas motoras 

coordenadas com a informação sensorial, proveniente de receptores localizados nos 

membros, tronco, órgãos da visão e de zonas anatómicas compreendidas entre o sistema 

vestibular e o SNC. Alterações da postura normal podem ser observadas durante o registo 

do historial do animal, durante o qual este se movimenta de uma forma livre, ou através da 

colocação do animal em diferentes posições, avaliando a sua capacidade de retomar à 

posição inicial (Gaitero y Añor, 2007).  

O animal pode surgir com uma inclinação da cabeça, que pode indicar uma lesão no 

sistema vestibular (nervo vestibular (VIII), núcleos vestibulares na medula oblonga rostral ou 

lobo floculonodular do cerebelo). Quando a inclinação é grave, pode associar-se ao 

enrolamento e queda do animal. A cabeça normalmente surge inclinada para o lado da 

lesão no caso de neuropatias vestibulares, no sentido ou na direcção contrária no caso de 

lesões em doenças da medula oblonga. Ocasionalmente, em lesões centrais que envolvem 

os pedúnculos cerebelares caudais ou o lobo floculonodular, a inclinação da cabeça ocorre 

para o lado oposto da lesão. É o chamado síndrome vestibular central paradoxal (Gaitero y 

Añor, 2007; Chrisman, et al., 2005 e Oliver, et al., 1997). 

Anormalidades na postura do tronco podem estar associadas a doenças congénitas, a 

lesões adquiridas nas vértebras ou a um tónus muscular anormal associado a lesões 

cerebrais ou de medula espinhal (Oliver, et al., 1997). 

A posição de estação com os membros afastados entre si (Figura 4) é comum em todas as 

formas de ataxia e está associada a diversas lesões do sistema nervoso, especialmente as 

que envolvem o sistema vestibular, cerebelo e medula espinhal (Chrisman, et al., 2005 e 

Oliver, et al., 1997). 

O pleurotónus consiste na rotação da cabeça e do tronco (o plano medial da cabeça 

permanece perpendicular ao solo), realização de círculos ou desvio ocular para o lado 

afectado. Este tipo de postura pode ser encontrado em lesões craniais à tenda do cerebelo 

(De Lahunta, 1983). 

A rigidez descerebral é caracterizada pela extensão dos quatro membros e ocasionalmente 

opistotónus. O animal encontra-se normalmente em estupor ou em coma. Este tipo de 

alteração da postura deve-se à perda de informação veiculada a partir das estruturas 

craniais à tenda do cerebelo para os centros do mieloencéfalo, que são responsáveis pela 

flexão dos membros (Oliver, et al., 1997). 

A rigidez descerebelar é caracterizada pela presença de opistotónus associada a uma 

extensão dos membros anteriores, flexão dos membros pélvicos e estado mental normal 

(Oliver, et al., 1997). Se houver um envolvimento das porções ventrais do cerebelo, ocorre 

uma extensão dos quatro membros (LeCouteur and Grandy, 2004). 



Dissertação de Mestrado – Guardado, C.                                                                 Hérnias discais toracolombares 

 25 

A espasticidade é caracterizada por um aumento do tónus muscular, geralmente localizada 

nos membros. Tanto pode ocorrer em repouso como em movimento e está associada a 

doenças de neurónio motor superior (NMS) (De Lahunta, 1983). 

A um aumento da rigidez dos membros anteriores acompanhada de uma flacidez dos 

membros posteriores é chamado o fenómeno de Schiff-Sherrigton e está associado com 

lesões da medula espinhal entre os segmentos T2 e L4 (Oliver, et al., 1997). 

Um aumento da espasticidade em ambos os membros também pode ser visto em casos de 

tétano e envenenamento por estricnina (Oliver, et al., 1997). 

 

Figura 4. Animal em posição de estação com os membros anteriores afastados 

 

 

3.4.1.3. Movimento: a avaliação clínica da marcha de um animal é feita enquanto este 

caminha ou corre sobre uma superfície plana e não escorregadia (relvado, tapete, etc.). As 

anomalias que podem ser encontradas incluem défices proprioceptivos, parésia, circling, 

ataxia e dismetria (Nelson and Couto, 2003 ; Oliver, et al., 1997 e Griffiths, 1995). 

É importante ter em conta que animais com apenas 3 semanas não suportam totalmente o 

seu peso e que só a partir da quarta semana é que começam a ter uma coordenação 

motora efectiva (LeCouteur and Grandy, 2004). 

Em relação à organização do sistema motor revela-se extremamente útil, do ponto de vista 

da localização das lesões no sistema nervoso, a introdução dos termos neurónio motor 

superior (NMS) e de neurónio motor inferior (NMI). O termo NMS é utilizado para definir o 

conjunto dos tractos motores que têm a sua origem no cortéx cerebral e tronco cerebral e se 

estendem ao longo do tronco cerebral e medula espinhal. O NMI é definido pelo neurónio 

eferente que conecta o SNC ao tecido muscular ou glandular (Oliver, et al., 1997). 

Para fazer uma avaliação correcta é necessário observar o animal enquanto ele se desloca 

para a frente e para trás e obrigando o animal a realizar círculos ou a subir e descer 

escadas (Nelson and Couto, 2003). 
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As alterações neurológicas da marcha incluem: 

• Défices proprioceptivos – é a habilidade do animal em reconhecer a localização dos 

membros em relação ao resto do corpo. As vias proprioceptivas na medula espinhal estão 

localizadas nas colunas dorsais e dorsolaterais, projectando-se para o cerebelo (via 

inconsciente) e córtex somatosensorial (via consciente). A informação proprioceptiva deve 

ser avaliada pelos seguintes testes: 

�   Teste do posicionamento proprioceptivo: este teste consiste em colocar a face dorsal 

da extremidade de um membro em contacto com o solo (Figura 5). Um animal considerado 

normal deve de imediato corrigir essa posição. A reacção pode ser julgada pela sua lentidão 

ou mesmo pela ausência de resposta; 

 

Figura 5. Teste do posiocionamento proprioceptivo num animal com défices proprioceptivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�   Teste da folha de papel: Consiste em colocar uma folha de papel debaixo das 

almofadas plantares e puxar lateralmente essa mesma folha. Um animal normal retomará de 

imediato à posição normal (Griffiths, 1995). 

�   Resposta ao balanço: o tronco do animal é empurrado lateralmente e deve ser 

observado, como resposta normal, o reposicionamento imediato. 

Devido às vias proprioceptivas serem muito mais sensíveis à compressão, os défices 

proprioceptivos podem ocorrer mesmo antes de uma disfunção motora. A avaliação 

proprioceptiva é então um elemento fundamental no exame neurológico. Alguns défices do 

córtex cerebral podem não acarretar alterações da marcha, mas podem ser evidenciados 

através do estudo proprioceptivo (Oliver, et al., 1997; Griffiths, 1995). 
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• Parésia – consiste num défice de movimentação voluntária e ocorre quando os tractos 

motores facilitadores dos músculos flexores e extensores se encontram lesionados. Os 

membros afectados têm uma movimentação voluntária inadequada ou inexistente, que pode 

ser descrita como monoparésia (de um só membro); paraparésia (parésia de ambos os 

membros posteriores); tetraparésia (parésia dos quatro membros) ou hemiparésia (parésia 

dos membros torácicos e pélvicos do mesmo lado) (Chrisman, et al., 2005 e Oliver, et al., 

1997).   

Uma lesão unilateral cranial ao núcleo vermelho causa uma hemiparésia contralateral tão 

suave que usualmente não é aparente na marcha mas que contudo tem uma resposta 

deficiente às reacções posturais. A região anatómica a partir da qual uma lesão focal 

causará uma hemiparésia ipsilateral aparente na marcha, tem a sua localização no 

mesencéfalo caudal e ponte rostral. Uma lesão caudal a esta referida região anatómica 

poderá resultar numa dramática alteração da capacidade locomotora (Oliver, et al., 1997). 

 

• Paralisia – perda completa dos movimentos voluntários (os movimentos reflexos ainda 

podem estar intactos, mas não indicam integridade da medula espinhal acima do nível do 

reflexo). A diferença entre paralisia e parésia está apenas na gravidade da situação, porque 

a localização é a mesma (Chrisman, et al., 2005 e Oliver, et al., 1997).    

A paraplegia é uma paralisia apenas dos membros pélvicos, a quadriplegia (tetraplegia) é a 

paralisia dos quatro membros e a hemiplegia é a paralisia dos membros de um lado 

(Chrisman, et al., 2005). 

 

• Marcha em círculos – o circling normalmente não permite localizar lesão. Apenas se 

pode afirmar que quando o animal faz círculos apertados a lesão se encontra na porção 

caudal do tronco cerebral e que quando esses círculos são largos, normalmente a lesão 

está na zona cerebral cranial (Oliver, et al., 1997). É normalmente para o lado lesionado que 

o animal efectua os círculos, mas existem excepções, principalmente quando a lesão está 

rostral a parte central cerebral (Oliver, et al., 1997). O andar em círculos com a cabeça 

inclinada significa geralmente um envolvimento do sistema vestibular (Gaitero y Añor, 2007; 

Chrisman. et al., 2005). 

 

• Ataxia – constitui uma marcha incoordenada e é causada por lesões no cerebelo, 

sistema vestibular, em nervos periféricos sensoriais, vias sensoriais da medula espinhal 

(ataxia sensorial) fundamentalmente das vias proprioceptivas conscientes e inconscientes 

(Chrisman, et al., 2005; Oliver, et al., 1997).  

 

• Dismetria – é definida como uma estimativa incorrecta da distância a avaliar durante a 

actividade muscular. Hiper e hipometria constituem tipos de dismetria. A hipermetria 
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consiste em movimentos exagerados e está associada a flexão excessiva e alcance 

exagerado dos membros. A hipometria, mais difícil de avaliar, corresponde à redução de 

flexão e alcance dos membros durante o movimento (Chrisman, et al., 2005). É 

normalmente causada por lesões no cerebelo ou nas vias cerebelares e pode estar 

associado a tremores e ataxia (Oliver, et al., 1997). 

 

• Espasticidade – surge como um aumento da tonicidade muscular (Figura 6) e indica 

uma lesão de NMS, normalmente associada a uma alteração a nível do cérebro, tronco 

cerebral ou medula espinhal. É observada durante a marcha e existe uma ausência da 

flexão normal dos membros (Oliver, et al., 1997). 

 

Figura 6. Animal com espasticidade dos membros posteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Movimentos involuntários anormais – movimentos anormais podem surgir quando o 

animal está em descanso ou em movimento, e podem ser esporádicos ou contínuos. 

 

� Tremor – é produzido por contracções alternadas de grupos musculares opostos, com 

movimentos de pequena amplitude e rápidos. Deve ser feita a distinção entre tremor que 

implique acção (tremor de intenção) daquele que surge quando o animal está a descansar e 

que normalmente não está associado a problemas neurológicos, mas sim a fatiga, medo, 

frio, reacções medicamentosas ou doenças musculares primárias. O tremor de intenção 

ocorre quando determinada região do corpo se aproxima de um alvo previamente 

estabelecido, cujo exemplo mais característico são os tremores da cabeça resultantes de 

patologia do cerebelo. O tremor generalizado é observado na síndrome idiopática dos 

tremores generalizados, alguns tipos de intoxicações, problemas metabólicos e doenças 

congénitas da mielina (Oliver, et al., 1997 e De Lahunta, 1983). 
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� Mioclonia : é uma contracção rápida de um músculo ou se um grupo muscular que pode 

persistir durante o sono e que frequentemente têm a sua origem no vírus da esgana. 

� Miotonia : atraso no relaxamento do músculo após contracção muscular. Surge 

associado a algumas doenças musculares congénitas e adquiridas (Oliver, et al., 1997). 

 

 

3.4.2.   Palpação:  

3.4.2.1. Avaliação do tegumento: embora as alterações da pele não estejam muito 

associadas com problemas neurológicos, elas podem contribuir para a aproximação a um 

diagnóstico. Por exemplo, a presença de feridas ou cicatrizes podem revelar um trauma 

prévio; um desgaste ao nível das unhas podem indicar a presença de défices 

proprioceptivos ou de parésia (Oliver, et al., 1997, Griffiths, 1995). 

3.4.2.2. Avaliação do esqueleto: uma palpação cuidadosa do esqueleto pode evidenciar a 

presença de massas, desvios do contorno normal, movimentos anormais ou sinais de 

crepitação. Alguns tumores de coluna ou de crânio podem ser palpados a exame físico 

como uma massa. Os processos espinhosos também devem ser palpados pois a presença 

de um desvio pode indicar uma luxação, uma fractura ou um defeito congénito (Oliver, et al., 

1997). Um sinal de dor ao nível da coluna pode ser indicativo da presença de hérnia discal, 

discoespondilite ou neoplasia (Nelson and Couto, 2003). Ao palpar os processos espinhosos 

deve se tentar distinguir zonas de hiperestesia que normalmente estão associadas a uma 

extrusão de discos intervertebrais. Mas uma dor ao nível dos processos espinhosos pode 

também ser resultante de lesões ao nível do ligamento longitudinal dorsal, de irritações nos 

ramos nervosos, de inflamações das meninges ou de dor óssea (Sharp and Wheeler, 2005). 

Ao avaliar a zona cervical é importante detectar a presença de dor. Nestes casos o animal 

apresenta uma postura de pescoço estendido e mostra-se relutante à sua movimentação. 

Isto pode ser um grande indício de patologia de disco intervertebral a nível cervical (Nelson 

and Couto, 2003; Griffiths, 1995). Uma fontanela aberta pode estar relacionada com uma 

situação de hidrocefalia. Quando existe uma suspeita de uma luxação vertebral o exame 

físico deve ser feito com extremo cuidado, pois uma manipulação mais violenta pode causar 

um maior dano na medula espinhal (Oliver. 1997).  

3.4.2.3. Avaliação do sistema muscular: os músculos são avaliados quanto ao seu 

tamanho, tonicidade e força muscular. Durante a palpação é importante tentar diferenciar 

dor que tem origem muscular ou dor com origem em afecções ósseas ou articulares (Nelson 

and Couto, 2003). A palpação deve ser sistemática, começando pela cabeça e percorrendo 

todo o corpo até ao final. O achado mais frequente é a perda de massa muscular (atrofia) e 

pode indicar a presença de uma patologia da MNI ou apenas desuso (Figura 7). O tónus 

muscular é mantido através dos reflexos espinhais de estiramento (miotáticos). Um aumento 
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do tónus muscular é encontrado em lesões de NMS, e o animal manifesta uma resistência 

aumentada à flexão passiva do membro (Oliver, et al., 1997). 

É difícil de avaliar a falta de força num animal, mas quando evidente é, geralmente, 

indicativo de uma patologia de NMI. 

 

Figura 7. Atrofia muscular do membro posterior esquerdo por desuso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Reacções posturais: são definidas como o conjunto complexo de respostas que 

mantêm o animal numa posição de estação. Estas reacções envolvem diversas vias do SNC 

e vários reflexos espinhais que estão integrados de modo a manter uma postura e posição 

corporal normais (Griffiths, 1995). As vias sensoriais responsáveis por receber informações 

no que diz respeito à propriocepção consciente e inconsciente têm origem na pele, nos 

músculos, nos tendões e articulações e ascendem pela medula espinhal, transmitindo esta 

informação ao cérebro. A maioria destas vias ascende ipsilateralmente pela medula espinhal 

cruzando para o lado contralateral na zona do tronco cerebral, portanto défices encontrados 

nos testes de reacções posturais não definem a zona de lesão mas são indicadores muito 

sensíveis de disfunção neurológica (Nelson and Couto, 2003).  

  

• Posicionamento proprioceptivo – é definido como a capacidade que o animal tem de 

reconhecer a posição dos seus membros, sem utilizar a informação visual. Apesar de a 

propriocepção ser uma função sensorial, os testes descritos requerem reacções motoras, 

sendo então definidos como acções posturais (Oliver, et al., 1997). O teste mais simples 

consiste na colocação da face dorsal da extremidade de um membro em contacto com o 
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solo, como já referido anteriormente. Outro teste utilizado, e também já descrito, é o da folha 

de papel. Enquanto que o primeiro teste se apresenta mais sensível para avaliar a 

propriocepção na extremidade a nível distal, o segundo permite apreciar com mais detalhe a 

propriocepção a nível proximal de cada um dos membros. Devem ser sempre testados cada 

membro em separado (De Lahunta, 1983). 

A informação proprioceptiva é transportada nas colunas dorsais e no tracto 

espinomedulotalâmico situados nos funículos dorsolaterais da medula espinhal e 

atravessam o tronco cerebral até ao córtex motosensorial. A resposta motora é iniciada no 

córtex cerebral e transmitida ao MNI na medula espinhal. Devido à posição, as vias 

proprioceptivas são muitos sensíveis à compressão, surgindo por vezes anormalidades 

desta função, sem haver disfunção propriamente dita da função motora do membro (Oliver, 

et al., 1997).    

  

• Teste do “carrinho de mão” -  é um teste que serve para testar a funcionalidade dos 

membros torácicos. Neste teste o animal é suportado pelo abdómen, os membros 

posteriores ficam em elevação e desta forma o animal é obrigado a suportar o seu peso 

corporal nos membros anteriores (Gaitero y Añor, 2007). Em certos casos é necessário 

levantar a cabeça do animal para não haver nenhum tipo de compensação visual, o que 

obriga o animal a utilizar apenas a informação proprioceptiva (Oliver, et al., 1997). Um 

animal normal, caminha com movimentos simétricos de ambos os membros e com a cabeça 

estendida numa posição normal. Pacientes com lesões nos nervos periféricos dos membros 

torácicos, na medula espinhal ou no tronco cerebral podem apresentar movimentos 

assimétricos ou tropeçar e apoiar a parte dorsal da pata afectada (Oliver, et al., 1997 e De 

Lahunta, 1983). Movimentos exagerados (dismetria) podem indicar anomalias da medula 

espinhal, tronco cerebral caudal ou cerebelo (Oliver, et al., 1997). 

 

• Reacção de salto – Para realizar este teste todo o peso do animal é colocado 

exclusivamente num só membro e é forçado a deslocar-se em direcção lateral e para a 

frente (Gaitero y Añor, 2007). Este teste é mais sensível que o teste do carinho de mão no 

que diz respeito a défices mínimos. Animais que apresentem hipermetria podem apresentar 

lesões a nível cerebelar ou vestibular. Nas situações clínicas em que surja uma lesão 

assimétrica, este teste é fundamental para a sua localização (Oliver, et al., 1997 e De 

Lahunta, 1983). 

 

• Reacção postural extensora de contacto com o solo – O cão é suspenso pelo tórax 

numa posição vertical e de seguida é transportado de forma lenta em direcção ao solo 

(Figura 8). Num animal normal observamos uma extensão dos membros pélvicos, antes de 

haver contacto com o solo, a que se segue uma sequência simétrica de um ou dois passos 
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para trás. Uma reacção normal deste teste indica a existência de um sistema proprioceptivo 

e vestibular normal (Fossum, et al., 2002 e Oliver 1997). 

 

 

 

Figura 8. Reacção postural extensora de contacto com o solo anormal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reacção de hemi-postura e hemi-andamento – o membro anterior e posterior de um 

dos lados são levantados e o animal é forçado a colocar todo o seu peso nos dois membros 

do lado oposto. A partir desta posição o animal é forçado a deslocar-se lateralmente e para 

a frente. Estes testes permitem avaliar a simetria de uma lesão neurológica e ajudam na 

determinação da integridade funcional do sistema motor (Oliver, et al., 1997 e De Lahunta, 

1983). 

 

• Reacção de “ placing” – o placing é avaliado por duas fazes, na primeira sem o auxílio 

da visão (placing táctil), onde é testada a integridade do sistema proprioceptivo (Figura 9) e 

na segunda com auxílio da visão (placing visual) onde é testada a integridade do sistema 

visual (Griffiths, 1995). O animal tem de ser elevado em todo o seu peso ao mesmo tempo 

que se lhe tapam os olhos, sendo depois orientado para a superfície de uma mesa. Quando 

a face dorsal do membro a ser testado toca na superfície da mesa, ele deve colocar de 

imediato o membro sobre a mesa (Oliver, et al., 1997 e De Lahunta, 1983). Na segunda fase 
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é repetido todo o processo mas sem retirar a visão ao animal, podendo assim ser avaliado 

um possível problema nas vias da visão. Neste último caso cada globo ocular é avaliado 

individualmente, cobrindo o olho contralateral (Nelson and Couto, 2003; Fossum, et al., 2002  

e Oliver, et al., 1997). 

 

Figura 9. Reacção de “placing”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Resposta cervical tónica – com o cão numa posição de estação, a cabeça é elevada e 

o pescoço estendido, como resposta normal deve-se observar uma extensão dos membros 

anteriores e flexão parcial dos membros pélvicos, podendo o animal chegar a sentar-se. 

Obtém-se uma resposta inversa quando se promove a flexão da cabeça e do pescoço 

(Oliver, et al., 1997 e De Lahunta, 1983). A movimentação lateral da cabeça origina uma 

suave extensão dos membros a nível ipsilateral e uma flexão a nível contralateral. Estas 

reacções podem ser inibidas de forma consciente por parte do animal. Esta reacção postural 

resulta de uma interacção complexa entre os centros vestibulares, os músculos da região 

cervical e os receptores articulares. As doenças do cerebelo induzem, frequentemente, um 

exagero na resposta cervical tónica, enquanto que uma lesão localizada na região cervical 

ou tronco cerebral pode anular esta reacção postural (Oliver, 2007; Griffiths, 1995). 

   

3.4.4. Reflexos espinhais : os reflexos espinhais são produzidos através de um arco 

reflexo, que inclui um receptor, um nervo periférico aferente, uma sinapse ao nível da 

medula espinhal, um nervo periférico eferente e finalmente o músculo que é responsável 

pelo movimento. Formam a unidade básica da integração do SNC e locomoção (LeCouteur 



Dissertação de Mestrado – Guardado, C.                                                                 Hérnias discais toracolombares 

 34 

and Grandy, 2004). A examinação dos reflexos espinhais testa a integridade dos 

componentes sensoriais e motores do arco reflexo e a influência das vias motoras 

descendentes no reflexo. Três tipos de resposta podem ser observados: ausência ou 

depressão do reflexo indica uma completa ou parcial perda de ambas as componentes 

sensoriais e motoras (NMI) do reflexo; uma resposta normal indica que ambas estão intactas 

e por último, uma reacção exagerada aponta para uma anomalia a nível das vias motoras do 

NMS que normalmente têm uma influência inibitória no reflexo ou então, pode ser indicativo 

de alguma incoerência ao nível de músculos opostos, se existir algum grau de parasita 

(Oliver, et al., 1997). Pode no entanto ainda haver um quarto caso que consiste numa 

resposta exagerada com clónus. Esta situação é definida como uma acção repetitiva de 

flexão e extensão articular, como resposta a um simples estímulo. O clónus representa em 

termos topográficos o mesmo que o reflexo exagerado e está normalmente associado a 

lesões crónicas das vias descendentes inibitórias (Oliver, et al., 1997).  

Estes exames devem ser feitos com o animal relaxado e em decúbito lateral (Gaitero y Añor, 

2007). 

 

3.4.4.1. Reflexos miotáticos: estes reflexos miotáticos (estiramento) são iniciados com 

o estiramento dos tendões ou fusos musculares e são fortemente influenciados pelos NMS, 

mostrando-se exagerados por lesões do SNC craniais ao arco reflexo. Pelo contrário uma 

atenuação ou ausência destes reflexos apresenta-se como forte indicador de uma lesão 

localizada no arco reflexo. Durante esta avaliação deve novamente ser avaliado o tónus 

muscular de cada membro, tendo em conta que as lesões ao nível do NMS produzem 

hipertonia ou espasticidade e lesões no NMI (ao nível do arco reflexo) produzem hipotonia. 

Uma lesão de NMS nunca deve ser diagnosticada num animal com locomoção normal e 

reacções posturais também normais (Fossum, et al., 2002; Oliver, et al., 1997 e De Lahunta, 

1983). 

 

a) Membro pélvico: 

 

a.1) Reflexo patelar: é o reflexo mais fiável de todos, ao nível do membro pélvico. E é o 

único que está sempre presente em todos os animais normais (Gaitero y Añor, 2007; De 

Lahunta, 1983). Com o membro numa posição semiflectida, o ligamento patelar é percutido 

com um plexímetro (Figura 10). A resposta normal consiste numa rápida extensão do joelho, 

apresentando os animais de pequeno porte uma resposta mais rápida que os de raça média 

e gigante. Este reflexo permite testar o nervo femoral, que parte dos segmentos medulares 

L4-L6. A perda de função dos músculos antagonistas do quadricípede, por alteração do 

nervo ciático, pode resultar num reflexo patelar aumentado, que não deve ser confundido 

com uma lesão do NMS, tratando-se na verdade de uma pseudo-reflexia (Oliver, et al., 1997 

e Griffiths, 1995). 
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Figura 10. Teste do reflexo patelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.2) Reflexo tibial cranial: O músculo tibial cranial é responsável pela flexão do tarso e é 

enervado pelo nervo peroneal, que é um ramo do ciático e que tem origem nos segmentos 

medulares L6-L7. Com o animal em decúbito lateral, o examinador faz percussão do 

músculo tibial cranial, situado logo abaixo da articulação femoro-tibio-rotuliana, surgindo 

como resposta uma flexão da articulação do tarso (Oliver, et al., 1997). Alterações neste 

reflexo devem ser apreciadas muito cuidadosamente pois são mais difíceis de interpretar 

que as respostas do reflexo patelar (Griffiths, 1995).  

 

a.3) Reflexo gastrocnémio: o gastrocnémio é um músculo extensor do tarso e é enervado 

pelo ramo tibial do nervo ciático, com origem nos segmentos da medula espinhal L7-S1. O 

reflexo pode ser iniciado através da percussão do tendão do músculo gastrocnémio, logo 

cranial à tuberosidade do calcâneo. A resposta normal caracteriza-se por extensão do 

curvilhão. A sua fiabilidade é inferior à do reflexo tibial (Oliver, et al., 1997). 

 

b) Membro torácico:  

 

b.1) Reflexo extensor radial do carpo: este reflexo permite avaliar o nervo radial, que tem 

origem nos segmentos C7-T1 da medula espinhal. O membro deve ser segurado por 

debaixo do cotovelo e o carpo deve estar flectido e relaxado. Segue-se então a percussão 

do músculo extensor radial do carpo, próximo da sua origem, distal ao cotovelo. O resultado 

é a extensão da articulação do carpo (Oliver, et al., 1997). Este é o reflexo mais importante 

do membro anterior em termos de avaliação clínica, contudo, a sua interpretação pode em 

alguns casos não ser fácil (De Lahunta, 1983). 

 

b.2) Reflexo tricipital: este músculo é essencial para a sustentação corporal do animal nos 

membros anteriores e é enervado pelo nervo radial, que tem a sua origem nos segmentos 

C7-T1 da medula espinhal (Oliver, et al., 1997). Este reflexo é obtido pela percussão do 
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tendão do músculo tricípede, próximo do olecrânio. Num animal normal observa-se uma 

pequena flexão da articulação do cotovelo. Este reflexo é de muito difícil interpretação, até 

porque, mesmo em animais normais, é muito difícil a sua obtenção (LeCouteur and Grandy, 

2004).  

 

b.3) Reflexo bicipital: os músculos testados são flexores do cotovelo e são enervados pelo 

nervo musculocutâneo, que tem a sua origem nos segmentos medulares C6-C8. Este teste 

é feito por percussão indirecta. É realizada uma pancada sobre o dedo indicador do 

examinador, que se encontra assente no tendão de inserção do músculo bicípede, enquanto 

que o resto dos dedos se encontram a segurar a articulação do cotovelo. A resposta de um 

animal normal consiste na ligeira flexão do cotovelo. É muito difícil obter uma resposta 

normal a este reflexo, mesmo em animais normais, por isso uma resposta ausente ou 

diminuída não deve ser mal interpretada (Oliver, et al., 1997 e De Lahunta, 1983). 

 

3.4.4.2. Reflexos nociceptivos: tais reflexos são iniciados por estímulos nociceptivos 

(dolorosos), como beliscões, compressão com os dedos ou por meio de outra estimulação. 

Este tipo de reflexo apenas testa a integridade do arco reflexo espinhal e a sua presença é 

independente de um reconhecimento central. A sua perda apenas indica lesão do NMI 

(LeCouteur and Grandy, 2004). 

 

a) Reflexos flexores: estes reflexos são iniciados pela compressão dos dedos, sendo 

realizado um estímulo o menos doloroso possível. A resposta normal é o afastamento do 

membro da fonte de estímulo. A resposta flexora do membro torácico usa todos os nervos 

periféricos do membro torácico e testa os segmentos espinhais C6-T2. O reflexo flexor do 

membro pélvico testa primariamente o nervo ciático e segmentos medulares L6-S2 

(LeCouteur and Grandy, 2004). Relativamente aos membros pélvicos é importante exercer o 

estímulo doloroso no dedo medial e dedo lateral, já que a inervação do dedo medial está a 

cargo do nervo safeno, ramo do femoral, enquanto que o dedo lateral é enervado pelo 

ciático (De Lahunta, 1983). 

b) Reflexo perineal: o reflexo perineal é uma contracção do esfíncter anal e flexão da 

cauda, como resposta a um estímulo doloroso na região perineal. A inervação sensorial e 

motora do esfíncter anal são da responsabilidade do nervo pudendo e segmentos medulares 

S1-S2. Também pode ser testado o reflexo bulbocavernoso que consiste na contracção do 

esfíncter anal, como resposta a um beliscão da glande do pénis no macho ou do clítoris na 

fêmea. Lesões na medula espinhal sagrada, raízes sagradas ou nervo pudendo podem 

determinar uma abolição destes reflexos e o esfíncter mostra-se flácido. No caso deste 

reflexo parecer ausente ou diminuído deve-se realizar um exame digital a nível rectal para 
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desta forma avaliar com mais precisão a força de contracção do esfíncter anal (Oliver, et al., 

1997 e De Lahunta, 1983). 

c) Reflexo do tronco cutâneo (panicular): este reflexo permite avaliar a integridade da 

inervação dos músculos do tronco subcutâneo. Os nervos sensoriais da pele entram na 

medula espinhal pelas raízes dorsais e projectam-se cranialmente ao longo da medula, 

sinaptizando ao nível dos segmentos C8-T1. Se a medula estiver intacta até estes 

segmentos, a sinapse ocorre, havendo estimulação dos neurónios motores do nervo 

torácico lateral que leva à contracção do músculo cutâneo do tronco. Em lesões da medula 

espinhal que causem paralise, a via ascendente pode encontrar-se interrompida, não 

havendo assim reflexo panicular quando estimulado até à zona de lesão. Mas numa 

estimulação cranial à lesão já vamos obter resposta (Nelson and Couto, 2003). Sendo assim 

este reflexo ajuda a localizar lesões espinhais transversas, quando há uma demarcação 

nítida entre uma área de ausência de reflexo e uma zona de actividade de reflexo normal 

(LeCouteur and Grandy, 2004). Temos apenas de ter em conta que pelo facto das raízes 

dos nervos toraco-lombares apresentarem um trajecto caudo-ventral, o nível sensorial (zona 

que corresponde à junção da área de actividade sensorial ausente com a área que se 

encontra normal) apresenta-se 1 ou 2 corpos vertebrais caudais à lesão. Para obter este 

reflexo é necessário aplicar um estímulo táctil na linha dorsal média da região toraco-lombar, 

utilizando um instrumento pontiagudo ou uma pinça (Figura 11). O teste deve ser realizado 

de trás para a frente, desde a região lombo-sagrada até à área cervico-torácica. Esta 

estimulação da pele em cada um dos lados da linha média deve produzir uma resposta a 

nível bilateral (Nelson and Couto, 2003). Como resposta ao estímulo doloroso pode ser 

observado para além da contracção muscular, uma resposta de natureza comportamental, 

como a vocalização, girar da cabeça ou tentativa de agressão (Oliver, et al., 1997).   

 

Figura 11. Teste do reflexo panicular 
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3.4.4.3.   Reflexos espinhais: são reflexos suprimidos pelos NMS de animais adultos 

normais. A sua existência está relacionada com uma desconexão entre o arco reflexo e os 

NMSs e a perda da influência de natureza inibitória que é normalmente exercida por estes 

(LeCouteur and Grandy, 2004). 

 

a) Reflexo de Babinski: é provocado apenas nos membros pélvicos, golpeando-se 

levemente a face plantar do metatarso. O animal é colocado em decúbito lateral e em 

seguida a superfície caudo-lateral compreendida entre o tarso e os dedos é tocada com o 

cabo de um plexímetro. Um animal normal não apresenta qualquer tipo de resposta ou 

apenas realiza uma pequena extensão dos dedos (LeCouteur and Grandy, 2004). Observa-

se um sinal de Babinski positivo quando os dedos se afastam entre si e realizam um 

movimento de flexão dorsal. Este reflexo é frequentemente observado em cães que 

apresentam mielopatias degenerativas (Chrisman, et al., 2005 e De Lahunta, 1983). 

b) Reflexo extensor cruzado: a presença do reflexo extensor cruzado pode ser observada 

aquando da realização do reflexo flexor. As fibras sensoriais do reflexo flexor enviam 

contralaterais para os interneurónios do lado oposto da medula espinhal, de forma a excitar 

os neurónios motores extensores. A resposta extensora produzida é inibida pelas vias 

descendentes dos NMS. Portanto, na presença de uma lesão de NMS, a inibição 

descendente pode estar afectada e surge reflexo extensor cruzado, que pode afectar tanto 

membros pélvicos como torácicos (Chrisman, et al., 2005 , LeCouteur and Grandy, 2004 e 

Fossum, et al., 2002).  

  

3.4.5. Nervos Craneanos: O estudo detalhado dos nervos craneanos pode ser seguido 

com base na descrição do Anexo 1. 

 

3.4.6. Avaliação sensorial: a avaliação sensorial permite obter informação relativamente 

à localização e severidade da lesão e a sua avaliação, dependo fundamentalmente de 

testes que se baseiam na percepção da dor. Estes testes requerem manipulação e palpação 

do animal para detectar áreas doloridas e testar a percepção da dor, sendo assim são 

geralmente efectuados em último num exame neurológico, de forma a o animal permanecer 

cooperativo durante todo o resto. As modalidades sensoriais que ainda faltam testar são a 

hiperestesia, a sensibilidade superficial e profunda dos membros e tronco (Chrisman, et al., 

2005 e Oliver, et al., 1997). A avaliação nociceptiva permite testar os nervos periféricos, a 

medula espinhal, o tronco cerebral e o cérebro. O cerebelo não está envolvido nas vias 

nociceptivas. Uma lesão de um nervo periférico origina uma perda sensorial focal, que é 

confinada à distribuição do nervo envolvido. Uma lesão da medula espinhal causa uma 

perda sensorial bilateral, simétrica e caudal ao segmento afectado. As lesões ao nível do 
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tronco cerebral raramente causam analgesia, já que a lesão presente teria que ser 

suficientemente grave e não seria compatível com a vida. As alterações sensoriais na maior 

parte das lesões cerebrais são unilaterais e contralaterais ao hemisfério afectado, já que 

uma lesão cerebral bilateral deprime a nocicepção e também o estado mental (Oliver, et al., 

1997 e De Lahunta, 1983). 

 

• Resposta exagerada à dor: é designada por hiperestesia, e o objectivo é o de produzir 

um estímulo que não causaria qualquer tipo de reacção a um cão normal. Este teste deve 

ser realizado da parte caudal do animal para a cranial e de zonas distais para proximais. 

Lesões do sistema nervoso causam diminuição da sensibilidade nas zonas caudais ou 

distais à lesão, causam um aumento da sensibilidade na zona de lesão e uma sensibilidade 

normal nas áreas craniais ou proximais da lesão, o que justifica a sequência a ser testada 

(Oliver, et al., 1997). Uma resposta normalmente exagerada pode indicar lesão de raízes 

nervosas ou meninges (LeCouteur and Grandy, 2004 e Nelson and Couto, 2003). 

• Sensibilidade superficial: é normalmente realizada com o auxílio de uma pinça 

hemostática. O teste consiste em raspar ou beliscar a pele do animal e observar a existência 

de uma reacção. Podemos observar três tipos de resposta; um reflexo de recolher um 

membro, uma ligeira contractibilidade muscular ao nível dos músculos do tronco ou até 

mesmo uma reacção comportamental de girar de cabeça ou vocalizar (Gaitero y Añor, 

2007). O reflexo de recolher o membro apenas indica que temos um arco reflexo intacto. A 

zona a partir da qual o animal passa de ter sensibilidade superficial para não ter qualquer 

reacção determina o local de lesão. A nível cervical não é tão fiável este tipo de exame. A 

manipulação da cabeça e pescoço e a palpação profunda das vértebras cervicais tornam-se 

mais úteis na determinação de uma lesão nesta zona (Chrisman, et al., 2005 e Oliver, et al., 

1997). A sensação superficial é uma dor penetrante localizada transportada por grandes 

fibras. 

• Sensibilidade profunda: um estímulo doloroso que cause qualquer tipo de reacção 

num animal é a prova de que este tem sensibilidade profunda. Normalmente utiliza-se uma 

pinça hemostática para poder efectuar uma pressão mais acentuada (Figura 12). A retirada 

do membro corresponde apenas ao reflexo do flexor e não significa que o animal perceba 

conscientemente o estímulo doloroso (Gaitero y Añor, 2007; Chrisman, et al., 2005). As vias 

nervosas que transportam a dor profunda (tracto espinho-reticular e próprio-espinhal), são 

constituídas por fibras bilaterais e multissinápticas de pequeno diâmetro e não mielinizadas, 

de modo que uma perda da percepção profunda indica uma lesão extremamente grave da 

medula espinhal (Oliver, et al., 1997). 
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Figura 12. Teste da sensibilidade profunda com auxílio de uma pinça hemostática 

 

 

3.5. Localização da lesão ao nível da medula espinhal: 

 

  O propósito de um bom exame neurológico é o de poder identificar a localização da lesão 

ao nível da medula espinhal. Quando, durante o exame, são detectados sinais motores de 

paralise e/ou ataxia dos membros torácicos e pélvicos devemos suspeitar de lesões ao nível 

do cérebro ou da medula espinhal cervical ou então de uma doença difusa de nervos 

periféricos (polineuropatia); se os sinais são mais pronunciados nos membros torácicos, 

então provavelmente teremos um problema ao nível da medula espinhal cervical ou, menos 

provavelmente, uma patologia periférica ao nível destes membros. No caso dos sinais 

motores serem evidentes nos membros pélvicos, com a função dos membros torácicos 

completamente normal, podemos então afirmar que estamos perante uma lesão na medula 

espinhal caudal à zona de saída do plexo braquial ou então perante uma patologia periférica 

em ambos os membros pélvicos. Quando temos uma monoparésia ou monoparaplegia 

deduzimos que o problema é periférico e está a afectar apenas esse membro (Wheeler, 

2005).   

  Partindo do pressuposto que existe um problema motor, é crucial distinguir se é um défice 

de NMS ou de NMI ou de ambos. As diferenças entre eles estão explícitas na tabela 6. 
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Tabela 6. Diferenças entre sintomatologia de NMS e NMI 

 Sinais de NMI Sinais de NMS 

Função motora 

Parésia a paralise 

Perda de força muscular e 

flacidez 

Parésia a paralise 

Incapacidade de efectuar 

movimentos voluntários 

Reflexos Hiporeflexia / sem reflexos 

Reflexos normais ou 

hipereflexia (principalmente os 

reflexos miotáticos) 

Atrofia muscular 

Precoce e severa: 

neurogénica, surge 

contractura após várias 

semanas 

Tardia e não muito acentuada: 

por desuso 

Tónus muscular Diminuído Normal a aumentado 

Sinais sensoriais 

associados 

Anestesia da área enervada, 

hiperestesia das áreas 

adjacentes 

Propriocepção diminuída, 

diminuição da sensibilidade 

superficial e profunda  

 

  Funcionalmente a medula espinhal está dividida em quatro regiões: 

• A: C1-C5 

• B: C6-T2 – plexo braquial 

• C: T3-L3 

• D: L3-S3 – plexo lombosacro 

 

  As áreas A e C, medula espinhal cervical e toracolombar, compreende principalmente os 

NMS para os quatro membros. As áreas B e D, medula espinhal cervicotorácica e 

lombosacral, enervam os membros torácicos e pélvicos respectivamente. A área B também 

compreende alguns NMS para os membros pélvicos (Sharp and Wheeler, 2005 e Oliver, et 

al., 1997). Sendo assim, lesões ao nível da zona B e D irão produzir sinais de NMI em 

ambos os membros. Mas podem existir variações, como por exemplo, numa mielopatia que 

afecte os segmentos cervicais caudais, os membros torácicos apresentam normalmente 

sinais de NMS e NMI (Sharp and Wheeler, 2005). 

• A: Medula cervical cranial – No caso da lesão estar compreendida entre C1 e C5 

podemos observar sinais de NMS nos quatro membros. Pode ser observada uma tetraplegia 

em casos de lesão severa, sem reacções posturais e com os reflexos normais ou diminuídos 

nos quatro membros; pode existir a presença do reflexo cruzado extensor, o tónus muscular 

pode estar normal ou hipertónico, pode surgir uma hipoalgesia caudal à lesão e o animal 

pode apresentar ou não uma depressão respiratória (Chrisman, et al., 2005 e De Lahunta, 

1983). No caso de lesões menos severas surge uma tetraparésia espástica e ataxia nos 4 

membros, sendo os défices na parte pélvica mais pronunciados do que na parte torácica. O 
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animal surge com reacções posturais muito diminuídas, com os reflexos normais ou 

aumentados, o tónus muscular pode estar normal ou hipertónico e a sensibilidade à dor está 

normal ou diminuída na zona caudal à lesão (Chrisman, et al., 2005 e De Lahunta, 1983). 

Portanto se ao efectuar o exame neurológico se detectar que os reflexos estão aumentados 

em todos os membros, pode-se deduzir que a lesão tem de estar cranial a C6. Neste caso 

deve-se ter em atenção se os pares craneanos estão intactos, pois a lesão pode estar ao 

nível do tronco cerebral (Sharp and Wheeler, 2005 e Oliver, et al., 1997).  

Em lesões nesta zona pode também surgir o síndrome de Horner, no qual o animal 

apresenta miose, respondendo a pupila a estímulos luminosos, ptose da pálpebra superior, 

protusão da membrana nictitante e uma ligeira enoftalmia (Sharp and Wheeler, 2005; 

Chrisman, et al., 2005 e Wheeler, 2002). A exame físico é detectável um aumento da 

temperatura corporal e dor e rigidez cervical (Chrisman, et al., 2005 e Wheeler, 2002). 

 

• B: Medula cervical caudal – quando a zona de lesão está compreendida entre C5 e T2 o 

animal ou surge com uma tetraparésia e ataxia ao nível dos quatro membros, sendo os 

sinais nos membros torácicos muito mais pronunciados, ou surge em decúbito lateral devido 

a uma tetraparaplegia. Os membros torácicos apresentam-se sem reflexos ou muito 

diminuídos, com tónus muscular normal ou diminuído e ocorre uma atrofia neurogénica 

quando a lesão se torna crónica. Os membros pélvicos apresentam-se com reflexos normais 

ou aumentados, com tónus muscular normal ou aumentado e sem qualquer tipo de atrofia 

(Chrisman, et al., 2005 e De Lahunta, 1983). A sensibilidade à dor está diminuída em todos 

os membros ou apenas nos membros torácicos (De Lahunta, 1983), mas uma perda total da 

sensibilidade é pouco provável em lesões cervicais pois uma lesão de tamanha severidade 

causaria também uma paragem respiratória. Resumindo, o animal apresenta sinais de NMI 

ao nível dos membros torácicos e de NMS nos membros pélvicos. Pode surgir igualmente o 

Síndrome de Horner e o animal apresentar uma hipertermia ao nível da cabeça e do corpo 

(Chrisman, et al., 2005 e Wheeler, 2002). Surge também uma ausência do reflexo panicular 

se há envolvimento de C8/T1 (Wheeler, 2002). 

 

• C: Medula Toracolombar – Quando há lesão severa entre T3 e L3 ocorre uma paraplegia 

espástica, sem movimentos voluntários nem reacções posturais dos membros pélvicos, que 

surgem com os reflexos normais ou aumentados e com tónus muscular normal ou 

hipertónico. Os membros pélvicos demonstram todos os sinais de lesão de NMS. Os 

membros torácicos podem-se encontrar normais ou, em casos de lesões mais graves, surgir 

o fenómeno de Shiff-Sherington. Quando a lesão não é tão grave os membros pélvicos 

surgem com parésia e ataxia, que pode ser assimétrica e mais evidente do lado da lesão. As 

reacções posturais encontram-se diminuídas, mas os membros torácicos mantêm-se 

normais. O animal pode apresentar uma sensibilidade à dor diminuída nas zonas caudais à 
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lesão (Chrisman, et al., 2005 , Wheeler, 2002 e De Lahunta, 1983). Os mesmos sinais 

podem surgir se a lesão for na matéria branca da medula espinhal entre L4 e L6 (De 

Lahunta, 1983). 

 

•  D: Medula lombosacra – Quando há uma completa destruição da medula nesta zona o 

animal surge com os membros pélvicos e cauda com uma paraplegia flácida, sem conseguir 

suportar peso nem efectuar movimentos, sem qualquer reacção postural ou reflexos e sem 

apresentar qualquer resistência à sua manipulação durante o exame físico. Os músculos, 

em caso de lesão crónica, apresentam uma atrofia neurogénica e há uma completa 

analgesia de toda a zona pélvica (membros, cauda e períneo).  

Numa destruição parcial, os membros apresentam toda a sintomatologia de NMS e NMI mas 

não de uma forma tão acentuada. O animal pode só surgir com uma paraparésia flácida dos 

membros pélvicos, que apresentam uma diminuição da capacidade voluntária de 

movimentação e dos reflexos (Wheeler, 2002 e De Lahunta, 1983). 

Na tabela 7 podemos observar a variação do tipo de sintomatologia de acordo com a zona 

de lesão.  

 

Tabela 7. Sintomatologia dos membros e outros, de acordo com a zona de lesão 

Zona da lesão 
Membros 

torácicos 

Membros 

pélvicos 
Bexiga/Cauda/Anús 

Cérebro 

C1-C5 

C6-T2 

T3-L3 

L4-S1 

S1-S3 

Poliradiculopatia/Polineuropatia 

NMS 

NMS 

NMI 

Normal 

Normal 

Normal 

NMI 

NMS 

NMS 

NMS 

NMS 

NMI 

Normal 

NMI 

NMS 

NMS 

NMS 

NMS 

NMS 

NMI/Mistos 

NMI 

 

3.6. Estimativa da severidade da lesão: 

   

Determinar a severidade da lesão é uma fase muito importante no processo de diagnóstico. 

Em muitos casos determiná-la é tão importante como reconhecer a etiologia da lesão, pois 

se num exame neurológico a severidade encontrada definir um péssimo prognóstico, saber 

a etiologia deixa de ser uma prioridade e torna-se dispensável. A severidade a qualquer 

estadío da doença é julgada com base no grau de défice funcional, que pode não ser um 

parâmetro estático, pois pode aumentar ou diminuir consoante a lesão se agrava ou se 

resolve. Em geral, animais com afecções da medula espinhal que evidenciam défices de 
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NMI têm pior prognóstico do que aqueles que exibem sinais de NMS, à excepção de casos 

de animais com doença toracolombar (Dhupa et al.,1999).  

Tendo em conta que o canal cervical é mais estreito a nível torácico, lesões a este nível 

normalmente afectam tanto a matéria branca como a cinzenta e por isso é normal o animal 

sofrer alterações de NMS nos quatro membros e de NMI nos membros torácicos. A nível 

toracolombar é mais preocupante o dano na matéria branca e por isso são avaliados os 

sinais de NMS nos membros pélvicos. 

Em casos lesões de NMS, a altura da ocorrência da lesão, a sua duração e grau de dano da 

medula espinhal são cruciais para o prognóstico. Uma progressão rápida dos sinais clínicos 

tende a evoluir para uma rápida descompensação, mas que se tratada cedo, pode levar a 

um desfecho positivo, a não ser que os lesões da medula sejam irreversíveis. Uma evolução 

lenta normalmente ocorre em situações crónicas (Sharp and Wheeler, 2005).  

O esquema da evolução da sintomatologia em caso de lesões torácicas ou lombares é o 

seguinte: 

1- Dor 

2- Paraparésia mas ambulatório 

3- Paraparésia não ambulatório 

4- Paraplegia, com possível perda do controlo de micção 

5- Paraplegia com perda de sensibilidade profunda e perda do controlo de micção 

A não ser que a lesão seja demasiado aguda, como um trauma ou uma lesão vascular, a 

evolução da sintomatologia passa por todos estes passos sucessivamente e à medida que 

vai avançando, pior é o prognóstico. Quando há resolução da lesão, a recuperação passa 

por todas estas fases de forma retrógrada (Sharp and Wheeler, 2005 e Wheeler, 2002). 

O prognóstico para animais que já perderam a sensibilidade profunda é reservado, 

especialmente se já não a apresentam há mais de 48 horas, e está associado a uma 

percentagem de recuperação após cirurgia de 50 a 60%.  

A etiologia também faz variar o prognóstico, tendo em conta que sinais de parésia causados 

por um tumor ou por uma hérnia discal têm, obviamente, prognósticos distintos (Coates, 

2000). 
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4. Hérnias discais toracolombares:   

  

As hérnias discais são uma das causas mais comuns de paraparésia/paraplegia no cão e 

surgem maioritariamente em raças condrodistróficas. Nestas raças o seu pico de incidência 

encontra-se entre os 3 e os 6 anos de idade. Embora seja mais frequente em raças 

condrodistróficas, também ocorre bastante em raças não condrodistróficas, surgindo numa 

idade mais avançada e por motivos diferentes. 

Existem dois tipos de hérnias: as hérnias de Hansen tipo I e tipo II. As tipo I, que são as que 

normalmente surgem em raças pequenas e condrodistróficas (Poodle, Dachsund, Beagle, 

Cocker Spaniel, Pekingese, Welsh Corgi, Lhasa Apso, Shih Tzu). Este tipo de hérnias ocorre 

porque há uma metaplasia condróide do núcleo pulposo, com degenerescência e 

enfraquecimento do anel fibroso que o rodeia. Este anel enfraquecido não consegue conter 

o núcleo degenerado e os movimentos normais das vértebras da coluna são suficientes para 

iniciar um prolapso agudo de disco, causando compressão da medula espinhal e dando 

inicio à sintomatologia (Nelson and Couto, 2003 ; Coates, 2000 ; Oliver, et al., 1997 e De 

Lahunta, 1983). Este tipo de hérnia também pode surgir em cães de grande porte, como o 

Pastor Alemão e particularmente em Basset Hounds e Doberman Pinschers com 

instabilidade vertebral cervical caudal (Nelson and Couto, 2003). 

As hérnias de Hansen tipo II surgem em raças não condrodistróficas e normalmente de 

grande porte (Macias, et al. 2002). São afecções de desenvolvimento lento, e normalmente 

os primeiros sinais surgem quando animal apresenta 5 a 12 anos de idade. Este tipo de 

alteração degenerativa é basicamente uma metaplasia fibrosa, que pode resultar numa 

protusão gradual de material de disco, contido num anel intacto mas ligeiramente 

degenerado (Oliver, et al., 1997). Não há a ocorrência de extrusão de material de disco livre 

no espaço epidural. A compressão efectuada pelo material em protusão causa uma 

mielopatia focal de progressão lenta e, consequentemente, uma evolução de sintomatologia 

também lenta (Nelson and Couto, 2003 e Coates, 2000).  

É comum, cães de raça grande surgirem com mais do que uma zona de protusão, tornando-

os um desafio cirúrgico (Macias, et al., 2002). 

Estudos têm sido feitos para demonstrar que 80% das protusões/extrusões de disco 

intervertebral toracolombar em cães, ocorrem entre T11 e T13. Não é provável a sua 

ocorrência cranial a T10, possivelmente devido à existência do ligamento conjugado das 

costelas, que passa dorsalmente ao anel fibroso. 

Estas protusões ou extrusões produzem um grau variável de mielopatia isquémica na 

medula espinhal ao interferir com a circulação de sangue no parênquima. A maioria das 

compressões lentas e moderadas resultam em algum grau de desmielinização e 

degenerescência dos axónios, enquanto que extrusões repentinas e extensas podem 

produzir hemorragia focal e necrose da substância branca e cinzenta (De Lahunta, 1983).  
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 4.1. Sintomatologia clínica: 

 

Dor toracolombar e défices neurológicos dos membros pélvicos são sinais clínicos comuns 

de doença toracolombar. Uma disfunção urinária pode também ocorrer em caso de lesões 

mais severas. 

A dor toracolombar normalmente não é tão grave como a que está associada à dor cervical. 

O cão pode apresentar-se em cifose e com relutância a saltar e a correr e ao exame físico o 

animal pode apresentar desconforto à palpação da região toracolombar. Esta dor está 

associada à extrusão de material de disco que causa uma irritação das raízes nervosas e 

das meninges, resultando numa dor acentuada e que causa a tal hiperestesia à 

manipulação da coluna vertebral (Sharp and Wheeler, 2005 e Oliver, et al., 1997). Além da 

irritação das meninges, esta dor também pode ter origem na própria disrupção do periósteo, 

do anel fibroso e do ligamento dorsal longitudinal, pois estas estruturas são enervadas por 

neurónios somáticos aferentes normais (De Lahunta, 1983).  

A presença de dor sem sinais neurológicos associados pode ser falsamente interpretada, 

pois a sua origem pode ser cervical, abdominal ou ortopédica (Sharp and Wheeler, 2005). 

Este tipo de afecções da medula causa claudicações e pode ser confundida com doenças 

ortopédicas, assim como as displasias da anca e contracturas dos músculos paraespinhais 

podem causar ataxia e incoordenação, respectivamente, imitando assim as doenças 

neurológicas (McKee, 2007) 

Ao exame físico, a presença de dor ou tentativas de morder num animal cooperante quando 

uma determinada zona é picada ou beliscada, pode indicar a presença de hiperestesia e a 

lesão encontra-se normalmente um ou dois segmentos cranial à zona estimulada. Em 

animais que não têm sensibilidade nos membros pélvicos, o ponto ao longo da coluna, onde 

começa essa analgesia, deve ser encontrado. A lesão encontra-se normalmente um ou dois 

segmentos craniais ao ponto no qual o animal começa a sentir estímulos dolorosos (Oliver, 

et al., 1997). 

O animal além de arquear o corpo, surge com os músculos abdominais completamente 

tensos, o que se pode confundir com dor abdominal aguda causada, por exemplo, por uma 

pancreatite ou por um abdómen agudo (Nelson and Couto, 2003 e Oliver, et al., 1997).   

Os sinais que pode apresentar são muito variados e podem ir desde dor sem défices 

neurológicos, a uma ligeira parésia e ataxia, a uma severa paraparésia e ataxia, a uma 

paraplegia com a sensibilidade à dor intacta e por fim a uma paraplegia com a resposta à 

sensibilidade profunda nula (De Lahunta, 1983).  

A severidade dos sinais clínicos iniciais e a rapidez com que evoluem não estão apenas 

relacionados com o volume de material de disco e a sua respectiva compressão na medula 

espinhal, mas também com a força de extrusão. Em muito animais, a presença de dor e 

uma subtil fraqueza resultantes de uma ruptura parcial do disco e de uma leve compressão 



Dissertação de Mestrado – Guardado, C.                                                                 Hérnias discais toracolombares 

 47 

surge dias ou semanas antes de algum trauma ou movimento brusco causar a extrusão de 

mais material, que causa a parálise (Nelson and Couto, 2003). 

Os animais que desenvolvem mielomalácia progressiva apresentam sinais ascendentes e 

descendentes de disfunção de NMI e níveis ascendentes de analgesia. Normalmente, os 

animais afectados desenvolvem flacidez dos músculos abdominais e hipotonia e areflexia 

dos membros pélvicos. O anús surge dilatado a o reflexo perineal pode encontrar-se fraco 

ou ausente. A bexiga encontra-se distendida e facilmente comprimível devido ao fraco tónus 

do esfíncter uretral. Os sinais de paralisia ascendentes de NMI incluem a perda das 

respirações intercostais e a incapacidade de permanecer em decúbito esternal devido à 

parálise dos músculos paraespinhais. Os animais morrem de paragem respiratória quando a 

necrose atinge o quinto ou sexto segmento da medula espinhal, que destrói os neurónios 

dos nervos frénicos. Esta síndrome aparentemente ocorre com grande frequência em cães 

que desenvolvem uma paralisia e perda sensorial aguda e os donos devem ser alertados 

para tal situação, particularmente nos casos em que se possa realizar um tratamento 

cirúrgico (Oliver, et al., 1997).  

 

4.2. Diagnóstico de afecções de disco intervertebral: 

 

Uma tentativa de diagnóstico de uma patologia de disco intervertebral a nível toracolombar é 

baseada nos sinais clínicos, no conhecimento do tipo de raças envolvido, na história clínica 

do animal e nos resultados de um bom exame neurológico (LeCouteur and Grandy, 2004 e 

Nelson and Couto, 2003). Trauma e embolia fibrocartilaginosa são os alguns dos 

diagnósticos diferenciais a considerar, mas o acesso à história clínica permite distinguir 

ambas as situações (Nelson and Couto, 2003). Outros diagnósticos diferenciais a considerar 

são mielopatias degenerativas, discoespondilites, estenoses lombosacras degenerativas, 

neoplasia e meningite (Coates, 2000). 

 

4.2.1. Diagnósticos diferenciais: 

A lista de diagnósticos diferenciais de hérnias discais toracolombares de acordo com a 

sintomatologia clínica encontra-se especificada na tabela 8. Nas tabelas 9 e 10 estão 

listados os diagnósticos diferenciais para doenças de disco intervertebral toracolombar 

associados a dor abdominal e dos membros pélvicos e a dor de coluna, respectivamente. 
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Tabela 8. Diagnósticos diferenciais da sintomatologia clínica de hérnias discais 

Etiologias 
Aguda/não 

progressiva 
Aguda/progressiva Crónica/progressiva 

Degenerativa ___________ 
Hérnias tipo I 

Mielomalácia hemorrágica 

Hérnias tipo II 

Mielopatia degenerativa 

Deformações espondilosas 

Mielopatia do Afghan Hound 

Doenças de desmielinização 

Neuronopatias 

Anomalias ___________ ___________ 
Anomalias vertebrais 

Instabilidade atlantoaxial 

Metabólicas ___________ ___________ Neuropatias endócrinas 

Neoplásicas ___________ 

Primárias/Metástases 

Neoplasias do esqueleto 

Neoplasias linforeticulares 

Primárias/Metástases 

Neoplasias do esqueleto 

Neoplasias linforeticulares 

Nutricionais ___________ ___________ Hipervitaminose A (gatos) 

Inflamatórias ___________ 

Esgana 

Mielite bacteriana 

Discoespondilite 

Mielite protozoária 

Mielite micótica 

PIF 

Esgana 

Meningoencefalite 

granulomatosa 

Meningoencefalite imune 

Tóxicas ___________ ___________ Neuropatias várias 

Traumáticas 

Fracturas 

Contusões 

Luxações 

Ruptura de disco 

intervertebral 

Mielomalácia hemorrágica 

Ruptura do disco intervertebral 
___________ 

Vasculares 
Embolismo fibrocartilaginoso 

Tromboembolismo aórtico 
___________ ___________ 

 

 

Tabela 9. Diagnósticos diferenciais para doenças de disco intervertebral toracolombar e dor 

abdominal e dos membros pélvicos 

Diagnósticos diferenciais para doenças de disco intervertebral toracolombar e dor 

abdominal e dos membros pélvicos 

• Pancreatite 

• Dor renal 

• Cálculos uretrais 

• Parasitas gastrointestinais e renais 

• Doença prostática 

• Tumor uretral 
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Tabela 10. Diagnósticos diferenciais para doenças de disco intervertebral toracolombar e dor 

na coluna 

Diagnósticos diferenciais para doenças de disco intervertebral toracolombar e dor na 

coluna 

• Quistos sinoviais lombares 

• Dor articular lombar 

• Quisto aracnóide congénito 

• Fracturas patológicas osteoporóticas 

• Neoplasias 

• Calcinose tumoral 

• Discoespondilite 

• Doença inflamatória do SNC 

• Abcesso epidural 

• Poliartrite 

• Polimiosite 

• Trauma 

• Mielopatia isquémica 

• Neuromiopatia isquémica 

• Lesões no músculo psoas 

  

4.3.1. Métodos de auxílio de diagnóstico: 

 

4.3.1.1. Raios X simples:    

 

Ao exame neurológico é essencial determinar a zona específica de dor na coluna à 

palpação, para podermos determinar a localização possível da lesão ao nível dos vários 

segmentos da medula espinhal (Nelson and Couto, 2003). Ao determinar esta localização, 

podem ser efectuados Rx simples, focando centralmente a zona suspeita, de modo a poder 

confirmar a suspeita de hérnia ou, caso esta não seja visível a Rx simples, poder ao menos 

excluir outras situações, tais como, discoespondilite ou tumor lítico vertebral ou até mesmo 

uma fractura (Nelson and Couto, 2003 e Oliver, et al., 1997).  

Nem todas as hérnias discais são visíveis no Rx simples, mesmo quando se consegue obter 

um óptimo posicionamento e uma técnica perfeita. Na Figura 13 não foi possível detectar a 

presença de uma protusão de disco ao nível do espaço toracolombar T11-T12, evidenciada 

posteriormente por mielografia. Normalmente neste tipo de imagem temos apenas 68 a 72% 

de eficácia na localização precisa da zona de lesão, enquanto que a mielografia já tem uma 

eficácia de 86 a 97% (Widmer and Thrall, 2007 e Coates, 2000).  

As alterações radiográficas mais comuns num caso de hérnia discal é o escurecimento e o 

formato em cunha do espaço do disco intervertebral, o escurecimento do espaço articular 
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correspondente à zona do processo articular intervertebral dorsal e a presença de um 

foramen intervertebral mais pequeno e com uma opacidade aumentada, quando comparado 

com os foramens adjacentes. Pode ainda surgir uma zona de mineralização dentro da 

medula correspondente à zona dorsal ao disco envolvido (Widmer and Thrall, 2007 , Nelson 

and Couto, 2003 e Oliver, et al., 1997). O espaço de um disco com extrusão pode estar mais 

estreito que o espaço dos discos adjacentes e apresentar o tal formato em cunha, com 

menor largura dorsalmente. No entanto, o posicionamento é muito importante, porque 

alguns dos espaços de disco, nomeadamente C7-T1, T9-T10 ou T10-T11 e L7-S1, 

normalmente já são por si mais estreitos, e os discos cervicais e lombosacros normalmente 

possuem a tal forma em cunha quando a coluna se encontra em hiperextensão ou flexão 

(LeCouteur and Grandy, 2004). 

Quando estamos perante uma alteração degenerativa do disco e uma protusão do tipo II 

podemos, além de observar um estreitamento do espaço intervertebral, evidenciar uma 

produção de osteófitos vertebrais e de esclerose da placa terminal. Raramente se observa 

calcificação do material de disco associada a este tipo de lesão. 

É de extrema importância realizar Rx em projecções ventrodorsais e por vezes oblíquas, 

para determinar a lateralidade de qualquer material mineralizado visível dentro do canal 

medular (LeCouteur and Grandy, 2004). É também importante centrar a imagem de Rx na 

zona suspeita de protusão/extrusão, já que é no centro que existe menor distorção da 

imagem radiográfica (Ewers, 2007) 

Um estudo efectuado que compara a precisão em detectar a zona de protusão/extrusão e a 

sua lateralidade, concluiu que 57.1% dos casos foram correctamente detectados por 

radiografias simples, comparados com os 85.7% detectados por mielografia (Olby, Dyce and 

Houlton, 1994). 

 

Figura 13. Raio X simples da coluna toracolombar de um animal com patologia de disco 

intervertebral 
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4.3.1.2. Mielografia: 

 

A mielografia, que é uma técnica radiográfica efectuada após a injecção de um líquido de 

contraste no espaço espinhal sub-aracnóideia, é muito útil na avaliação da medula espinhal 

e cauda equina. As indicações para mielografia incluem: 

1. Confirmar uma lesão espinhal observada ou suspeita no raio X simples; 

2. Localizar com precisão a lesão 

3. Definir a extensão da lesão; 

4. Encontrar uma lesão não visível a raio X simples; 

5. Identificar pacientes que irão beneficiar de cirurgia. (Widmer and Thrall, 2007) 

A mielografia, sendo uma técnica mais precisa na localização exacta da zona de 

compressão/extrusão e da sua possível lateralidade, está indicada para todos os animais 

que sejam candidatos a cirurgia, pois é necessário o animal estar sob o efeito de uma 

anestesia geral, que no caso de se optar por tratamento médico, se torna num risco 

desnecessário (LeCouteur and Grandy, 2004; Nelson and Couto, 2003 e Oliver, et al., 1997).  

Para se poder seleccionar o tipo de cirurgia a efectuar com base na lateralidade da lesão, é 

importante associar às projecções laterais e ventrodorsais, projecções oblíquas. Num estudo 

efectuado, esta associação conseguiu definir correctamente em 99% dos casos, de que lado 

se encontrava a protusão/extrusão, de modo a possibilitas a descompressão cirúrgica, com 

remoção completa do material de disco, com um acesso unilateral (Gibbons, et al., 2006). 

As alterações obtidas numa mielografia são consistentes com uma compressão extradural 

da medula espinhal, com deslocamento da mesma e estreitamento do espaço sub-

aracnóideo em incidências laterais e/ou ventro-dorsais, dependendo da localização da 

massa compressiva. As hérnias de disco tipo II e a maioria das de tipo I, resultam nestas 

massas epidurais ventrais ou ventrolaterais que provocam tal deslocamento (Widmer and 

Thrall, 2007 e LeCouteur and Grandy, 2004).  

Em casos em que a lesão se encontra a nível toracolombar é preferível optar por injectar o 

líquido de contraste na zona lombar, normalmente entre L5/L6, pois costuma existir um 

aumento considerável do volume da medula espinhal, que tende a fazer parar a coluna de 

contraste numa zona cranial à da lesão, quando se efectua um mielograma cervical (Figura 

14 e 15) (Sharp and Wheeler, 2005). A mielografia lombar, apesar de ser uma técnica mais 

exigente, tem uma maior probabilidade de definir um prolapso de disco a nível toracolombar, 

já que é possível efectuar uma injecção de líquido com maior pressão, sem correr o risco do 

líquido fluir para os ventrículos (Olby, Dyce and Houlton, 1994). 

No caso das extrusões do tipo I, o material de disco pode estender-se por mais do que um 

segmento vertebral e pode resultar num desvio ou estreitamento das colunas de contraste 

por mais do que um comprimento de uma vértebra. Estes tipos de extrusões são 

normalmente acompanhadas de edema e tumefacção da medula espinhal, bem como, 
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ocasionalmente, por laceração dural, que dá uma imagem radiográfica semelhante à de uma 

massa intramedular, dificultando a determinação exacta do local de extrusão (Widmer and 

Thrall, 2007 e LeCouteur and Grandy, 2004).  

Também pode ocorrer que em alguns animais, o material de disco se encontre disperso ao 

longo do canal medular, sem distorção mecânica visível na medula ou então que estas 

extrusões sejam laterais, havendo apenas sintomatologia clínica associada à compressão 

da raiz nervosa (LeCouteur and Grandy, 2004).  

O uso do meio de contraste de iohexol é o mais adequado pois é o que tem menor risco de 

causar convulsões ao ser injectado (Widmer and Thrall, 2007; Fossum, et al., 2002 e Sharp 

and Wheeler, 2005) (Figura 14). 

Por vezes podem ser introduzidas bolhas de ar que simulam possíveis hérnias de disco, 

mas normalmente estas bolhas não vêm associadas a um desvio da coluna de contraste e 

movimentam-se ao longo dos vários raios X que se vão efectuando. Não deixa de ser um 

pormenor importante que o clínico tem de ter em conta (Penderis, 2000) 

As vantagens da mielografia passam por ser uma técnica barata, de rápida resposta, por ter 

uma excelente resolução em pequenos animais e onde os detalhes ósseos podem ser bem 

apreciados. As desvantagens são as possíveis convulsões, apneias transitórias, correr o 

risco de introduzir material de contraste no canal central da medula, particularmente em L4-

L5, que poderia causar dor e défices neurológicos permanentes e o facto de apenas 

detectar processos expansivos ou compressivos, sem qualquer apreciação de alterações 

parenquimatosas da medula (Bush, 2007). 

 

Figura 14. Raio X de contraste VD com interrupção da progressão do líquido entre T12/T13 
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Figura 15. Raio X de contraste lateral com paragem da progressão do líquido entre L1/lL2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3.1.3.  Análise do líquido céfalo-raquidiano: 

 

Uma apurada análise do líquido céfalo-raquidiano providencia uma ampla gama de 

informação sobre o estado de saúde neurológico de um paciente. Semelhante a um 

hemograma, o LCR é muito sensível na detecção de uma patologia, mas é pouco 

específico, sugerindo raramente um diagnóstico definitivo. As anomalias encontradas numa 

análise deste líquido são relativamente limitadas e inespecíficas, tendo em conta as 

inúmeras doenças neurológicas existentes (Terlizzi e Platt, 2006). 

A análise de líquido céfalo-raquidiano deve preceder uma mielografia, mesmo quando os 

animais apresentam sintomatologia clássica de uma doença de disco cervical ou 

toracolombar (Figura 16). Esta colheita deve ser feita para descartar outras doenças que 

possam causar sinais clínicos muito semelhantes aos das hérnias discais, como doenças 

inflamatórias e infecciosas, tais como meningoencefalites granulomatosas, cinomonoses, 

PIF, linfomas espinhais, entre outros (LeCouteur and Grandy, 2004 e Nelson and Couto, 

2003). 

Os resultados de uma análise do líquido céfalo-raquidiano de um cão com hérnia discal 

devem surgir sem alterações ou com um ligeiro aumento da concentração proteica e da 

contagem celular (Nelson and Couto, 2003). 

É importante determinar se não existe qualquer alteração do LCR, pois injectar líquido de 

contraste numa situação de infecção ou de doenças imunomediadas da medula espinhal iria 

exacerbar a inflamação do SNC, pois até mesmo no caso de um animal saudável, este 

líquido de contraste é responsável por causar meningites estéreis transitórias (Widmer and 

Thrall, 2007 e Sharp and Wheeler, 2005). 

O nível proteico existente num líquido, que pode ser indicativo de uma doença inflamatória, 

pode ser testado imediatamente aquando da recolha do LCR, através do teste de Pandy. 
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Este teste mede qualitativamente o conteúdo proteico, pois o contacto com o reagente torna 

a amostra de LCR turva no caso deste estar superior ao normal (Oliver, et al., 1997). Mas é 

sempre aconselhável fazer uma análise quantitativa mais específica num laboratório, com 

base nos princípios da electroforese, de modo a determinar exactamente os níveis de 

fracções proteicas e de imunoglobulinas (Oliver, et al., 1997). 

 

Figura 16. Recolha de LCR para análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.4. TAC e Ressonância magnética: 

 

Outras técnicas imagiológicas que podem ser utilizadas são a ressonância magnética e a 

tomografia axial computadorizada (TAC). São técnicas muito precisas no que diz respeito à 

localização exacta da zona de compressão/extrusão e podem ser utilizadas como auxílio à 

técnica mielográfica ou como técnica única (LeCouteur and Grandy, 2004 e Nelson and 

Couto, 2003). 

  O TAC é uma técnica muito apurada e muito útil em raças condrodistróficas, pois tem a 

vantagem de não ser necessário submeter o animal a qualquer injecção de líquido de 

contraste, no caso de lesões mineralizadas, para determinar precisamente o lado da lesão. 

A única desvantagem em relação à mielografia é o facto de não ser possível apreciar o grau 

de edema da medula espinhal, mas em compensação este edema não degrada a imagem, 

sendo sempre possível saber exactamente o local de lesão (Widmer and Thrall, 2007 e 

Sharp and Wheeler, 2005). Também é muito útil, realizar um TAC após mielografia, pois o 

nível de resolução do TAC é muito superior ao de uma radiografia e torna-se mais evidente 

qualquer zona de alteração da coluna de contraste. É até possível visualizar e definir causas 

de compressão extra-dural, além das protusões de disco, tais como hematomas, hipertrofias 

de ligamentos ou tumores (Figura 17) (Widmer and Thrall, 2007). 

 

 



Dissertação de Mestrado – Guardado, C.                                                                 Hérnias discais toracolombares 

 55 

Figura 17. Imagens de TAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ressonância magnética é cada vez mais utilizada, pois proporciona um contraste de 

tecidos moles muito superior ao de uma radiografia normal ou até de um TAC, tornando-se 

muito mais eficaz na visualização de alterações dos tecidos moles que fazem parte da 

coluna vertebral, incluindo a medula espinhal, os ligamentos e os discos intervertebrais 

(Thrall and Bush, 2007). Além do que, é uma técnica específica o suficiente para descartar 

algumas das hipóteses consideradas diagnósticos diferenciais e ajudar a confirmar certas 

afecções, como acidentes vasculares cerebrais, embolismos fibrocartilaginosos ou 

meningiomas (Granger, 2007). Outras vantagens que apresenta sobre a mielografia e o TAC 

são a capacidade de adquirir imagens primárias em qualquer plano e o facto de não 

necessitar de injecções de meio de contraste, pois o próprio LCR funciona como tal (Widmer 

and Thrall, 2007). 

Foi efectuado um estudo que tentava correlacionar o grau de compressão visualizado em 

ressonância magnética, com a sintomatologia e os défices neurológicos apresentados por 

animais com doenças de disco toracolombares, mas este tipo de associação não pode ser 

realizada. Não está provado que um grau de elevada compressão assim identificado, 

signifique défices neurológicos severos e esteja associada com um mau prognóstico 

(Penning, et al., 2006). 

Nos casos em que os pacientes não respondem ao tratamento cirúrgico ou que a sua 

condição neurológica se encontra em declínio, é necessário utilizar uma destas técnicas 

para reavaliar a condição da medula espinhal (Freer and Scrivani, 2008) 

O problema destas duas técnicas reside no facto de serem técnicas bastante dispendiosas e 

também, por serem tão apuradas, por vezes revelarem herniações de disco tão subtis que 

são achados acidentais, muitas vezes sem relação com os sinais clínicos apresentados pelo 

animal (Sharp e Bush, 2007).       
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4.4. Tratamento de Hérnias Discais Toracolombares: 

 

A escolha do tratamento para as hérnias discais toracolombares depende muito da 

sintomatologia apresentada pelo animal à consulta. A classificação mais utilizada para 

descrever o grau de disfunção em casos de hérnias toracolombares é a seguinte: 

1. Dor na coluna, sem défices neurológicos; 

2. Ataxia, défices proprioceptivos, paraparésia; 

3. Paraparésia severa (não sustém peso e não ambulatório) 

4. Paraplegia, incontinência fecal e urinária, perda de sensibilidade superficial e 

panicular; 

5. Paraplegia, incontinência fecal e urinária, perda de sensibilidade profunda. 

Só após definido a grau de disfunção em que se encontra o animal é que se podem definir 

estratégias de tratamento e se pode optar por tratamento médico ou cirúrgico (Nelson and 

Couto, 2003 ). 

 

4.4.1. Tratamento médico: 

 

a) Extrusões de disco tipo I: o tratamento de uma extrusão de disco aguda pode ser 

cirúrgico ou médico e a escolha, entre ambos, está dependente da condição neurológica do 

animal. O tratamento médico está indicado para casos em que o animal apresente um 

episódio único de dor na coluna ou hiperestesia, sem qualquer tipo de défices neurológicos 

ou então em casos de hérnia toracolombar com défices neurológicos discretos, na qual o 

animal permanece ambulatório e sem qualquer história prévia de doenças de disco 

intervertebral. Normalmente um animal que se apresente à consulta com dor toracolombar 

aguda, anomalias proprioceptivas e fraqueza dos membros posteriores, mas que ainda 

suporte peso e esteja ambulatório (grau 2), é tratado inicialmente por enjaulamento no 

hospital durante 3 dias e fica sob monitorização intensa (Nelson and Couto, 2003). O 

confinamento imediato é imprescindível para prevenir uma consequente extrusão de mais 

material para o canal espinhal (Davies and Sharp, 1983). A qualquer sinal de agravamento 

dos sinais clínicos, é altamente recomendada a descompressão por cirurgia. Normalmente 

nestes casos, esta situação ocorre 6 a 12 horas após o início da sintomatologia (Nelson and 

Couto, 2003).  

Este tratamento médico baseia-se essencialmente em confinar o animal a um espaço 

pequeno e restrito de modo a impedir que se movimente, durante no mínimo duas semanas, 

sendo retirado apenas para urinar e defecar (Sharp and Wheeler, 2005 ; LeCouteur and 

Grandy, 2004 e Griffiths, 1995). 

O objectivo do confinamento é permitir que as fibras do anel fibroso cicatrizem, evitando 

assim, extrusão adicional de material de disco e possibilitando a resolução da reacção 
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inflamatória causada por pequenas quantidades de material de disco em extrusão 

(LeCouteur and Grandy, 2004). O tempo mínimo necessário para uma estrutura avascular, 

como o anel fibroso, reparar é de 6 a 8 semanas (Sharp and Wheeler, 2005). 

Em casos de dor severa, podem ser administrados nos primeiros 3 dias, anti-inflamatórios 

não esteróides ou analgésicos narcóticos (Oximorfona 0.05 mg/kg IM ou Butorfanol 0.2 

mg/kg SC SOS), mas apenas se o animal ficar hospitalizado de modo a restringir a sua 

movimentação e controlar a deterioração neurológica. É importante ter em conta que estas 

medicações irão diminuir a dor, aumentando assim a actividade do animal e 

consequentemente a probabilidade de novo prolapso de material de disco (LeCouteur and 

Grandy, 2004 e Nelson and Couto, 2003). É até aconselhável não realizar qualquer 

terapêutica analgésica nos primeiros dias de modo a encorajar o animal a descansar (Sharp 

and Wheeler, 2005 e Wheeler, 1995). 

É importante haver um controlo apertado da evolução da sintomatologia neurológica do 

animal. Se após 5 a 7 dias de tratamento médico o animal não apresentar qualquer melhoria 

ou até apresentar uma deterioração mínima da sua condição neurológica deve-se ponderar 

imediatamente cirurgia (Nelson and Couto, 2003). A descompressão cirúrgica deve ser feita 

o mais cedo possível para evitar mais lesões à medula espinhal, em decorrência da 

compressão já existente ou da extrusão de material de outro disco. Além disso, se a 

realização da cirurgia demorar 2 a 3 semanas, o material de disco endurece e fica aderido à 

dura-máter, o que dificulta ou impossibilita a sua remoção do canal medular (Ettinger e 

LeCouteur, 2006).  

No caso de se prosseguir com o tratamento médico, o confinamento em jaula deve continuar 

em casa por mais 3 a 4 semanas, seguido por confinamento restrito, com acesso apenas a 

exercícios à trela. Após o tempo pré-definido deverá haver um aumento gradual do exercício 

e, se necessário, dar início a um programa de redução de peso (Nelson and Couto, 2003). 

A maioria dos cães ambulatórios (80 a 100%) com doença de disco toracolombar, grau 1 e 

2, responde bem ao tratamento médico. Já a percentagem de recuperação em animais não 

ambulatórios, grau 3 e 4, varia entre os 43 e os 50%, necessitando de um tempo de 

recuperação mais prolongado (LeCouteur and Grandy, 2004). 

Num estudo efectuado por Levine sobre a recuperação de animais com sintomatologia de 

hérnia discal ligeira, que ainda se apresentavam ambulatórios, os quais foram submetidos a 

uma terapêutica médica, que consistia em confinamento, fisioterapia e administração de 

analgésicos, relaxantes musculares e drogas anti-inflamatórias, obteve os seguintes 

resultados: de um total de 223 animais, 54.4% responderam ao tratamento médico com uma 

recuperação completa e em 14,4% houve uma falha no tratamento, sendo necessário seguir 

para cirurgia ou eutanásia. No total houve uma recorrência dos sinais clínicos de 30,9%, 

mas este valor incluía todos os cães em que apenas foi relatado pelos donos um episódio 

único, posterior ao tratamento, de hisperestesia paraespinhal. Se os casos que foram 
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relatados com uma ligeira recorrência fossem eliminados da estatística, a percentagem de 

recorrências baixaria para os 19,3% (Levine, et al., 2007). Estes valores coincidem com 

outros dois estudos efectuados sobre recorrências em cães que foram tratados 

cirurgicamente cujos valores rondavam os 15.8% e os 19,2%, respectivamente (Mayhew, et 

al., 2004 e Brisson, et al., 2004). Um outro estudo, aprova a teoria de que cães paraplégicos 

com sintomatologia de disco intervertebral, mas que continuem a ser continentes a nível 

urinário, respondem bem a tratamento médico, de onde 10 em 10 animais voltaram à 

normalidade. Em casos de paraplegia com incontinência urinária e/ou perda da sensibilidade 

profunda a resposta ao tratamento médico não foi tão positiva, de onde apenas 3 animais 

em 20 responderam adequadamente (Davies and Sharp, 1983). Sendo assim, no caso de 

cães não ambulatórios com hérnias discais, é preferível optar pela intervenção cirúrgica, 

tendo em conta que, neste caso, a taxa de sucesso ronda os 86% a 96% em cães cuja 

sensibilidade profunda esteja intacta (Levine, el al., 2007). 

Todos os animais em que se opta por um tratamento médico correm o risco de deterioração 

nas horas ou dias após início da sintomatologia, piorando, a longo termo, o prognóstico de 

recuperação. Apesar de em alguns casos haver uma completa remissão da sintomatologia, 

aproximadamente 30% dos cães tratados não cirurgicamente, têm recorrências no futuro 

(Nelson and Couto, 2003). 

Este tipo de tratamento médico deve ser sempre considerado nos casos em que os animais 

sejam maus candidatos à anestesia ou cirurgia ou se o tratamento cirúrgico não for viável 

em termos financeiros (LeCouteur and Grandy, 2004). 

No caso de lesões agudas e severas da medula, o tratamento deve ser instituído o mais 

rapidamente possível. Os objectivos específicos desta terapia são o alívio do edema, o 

controlo da hemorragia intra ou extra-medular e o alívio da compressão da medula espinhal. 

Nestes casos o objectivo da terapêutica clínica passa por controlar as alterações químicas e 

vasculares que resultam em lesão secundária da medula espinhal (LeCouteur and Grandy, 

2004). 

O tratamento com corticosteróides é muito controverso. Há pequenas evidências de que o 

tratamento com prednisolona a 0.1 a 0.2 mg/kg PO BID, durante os primeiros dias possa 

influenciar positivamente o resultado da terapêutica a longo termo. Mas este tipo de 

tratamento está associado com um elevado risco de efeitos adversos a nível gastrointestinal, 

além do que altera a celularidade do LCR tornando difícil chegar a um diagnóstico definitivo, 

que explique a sintomatologia do animal (MEG, neoplasia), no caso de o diagnóstico 

presumível de hérnia discal estar incorrecto (Nelson and Couto, 2003). Mas, animais com 

défices proprioceptivos e motores, com a incapacidade de suportar peso e não ambulatórios 

(grau 3,4 e 5) ou aqueles que deterioraram rapidamente durante o tratamento médico, 

devem receber imediatamente uma terapia intensiva de costicosteróides IV (succinato de 

sódio de metilprednisolona 30 mg/kg ou dexametasona 0.23 mg/kg) e é aconselhável a 
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cirurgia de descompressão imediata. Qualquer atraso neste procedimento irá piorar o 

prognóstico (Sharp and Wheeler, 2005 e Lecouteur and Grandy, 2004).    

O uso de anti-inflamatórios não esteróides tem sido apoiado, tendo em conta que aumenta a 

qualidade de vida do animal. Há várias razões para tal, entre as quais o efeito analgésico 

que possuem e a diminuição da inflamação dos tecidos que causam e que se julga ter uma 

papel no aumento da mobilização e diminuição das atrofias musculares por desuso em 

pacientes com doenças neurológicas ou ortopédicas (Davidson, et al., 2005). 

A todos animais que se apresentem em grau 4 ou 5 deve ser testada a presença ou não de 

sensibilidade profunda. No caso de esta estar ausente há mais de 48 horas o prognóstico é 

muito desfavorável e é sempre aconselhável a eutanásia. 

Extrusões de disco agudas e violentas podem causar um edema e hemorragia considerável 

intramedular. Em alguns casos, numa paralisia rápida devido a extrusão aguda do disco, o 

edema, a hemorragia e a isquémia causam lesões progressivas na medula, resultando 

numa mielomalácia progressiva caudal e cranial à zona de lesão. Deve-se suspeitar desta 

situação nos casos em que a linha que marcava a perda de reflexo panicular se desvia 

cranialmente, ou quando os reflexos patelares e de retiro do membro se perdem ao nível 

dos membros posteriores, num cão que previamente só apresentava sinais de NMS. Esta 

condição afecta aproximadamente 3 a 6% dos cães com extrusões de disco agudas 

toracolombares e torna-se evidente 24 a 36 horas após a parálise inicial. Quando tal 

situação é reconhecida, deve-se sempre recomendar a eutanásia, porque é uma situação 

irreversível e o animal irá morrer dentro de alguns dias por paragem respiratória. Se durante 

a cirurgia for detectada mielomalácia também é aconselhável a eutanásia (LeCouteur and 

Grandy, 2004 e Nelson and Couto, 2003). 

Um estudo que compara o tratamento conservativo com a resolução cirúrgica de animais 

com hérnias discais, apresentou os seguintes resultados: as taxas de recorrência em 

animais que recebem apenas tratamento médico são de 34%, e 13 % permanecem com 

sinais de ataxia, e em metade dos casos que sofrem recorrências, os sinais clínicos são 

semelhantes ou piores aos do primeiro episódio. A ausência de estes dois tipos de 

complicações quando se associa a fenestração ao tratamento médico, evidência a grande 

importância profilática desta técnica. Considera-se que as recorrências após fenestração se 

justificam por má técnica cirúrgica e que são o resultado de uma evacuação inadequada do 

material de disco (Davies and Sharp, 1983).   

As doenças de disco intervertebral são também frequentes em cães de raça grande, sendo 

as extrusões de disco as mais comuns. Nestes casos o tratamento médico não proporciona 

bons resultados a longo prazo, sendo por isso preferível optar por tratamento cirúrgico. 

Mesmo quando os sinais neurológicos apresentados são de média relevância clínica, deve 

ser sempre preferível seguir para descompressão cirúrgica (Macias, et al.,2002).  
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b) Protusões de disco tipo II: A protusão de disco ocorre após uma hiperplasia, hipertrofia 

e ruptura parcial do anel fibroso que forma uma protuberância no canal medular. Este tende 

a ser um processo mais lento no que diz respeito à sintomatologia, quando comparado às 

extrusões de disco. O dano medular causado por esta protusão resulta do grau de 

compressão efectuado, o qual leva a uma desmielinização, perda de axónios e áreas de 

mielomalácia locais (Macias, et al., 2002). Nos animais com protusão de disco tipo II, o 

tratamento com corticosteróides pode resultar numa melhoria neurológica por períodos 

variáveis. Contudo é apenas uma terapia de suporte, que está longe de ser curativa. Não 

está bem definido o efeito dos corticóides para que tal ocorra, visto que a hemorragia 

intramedular e o edema vistos em casos de lesão aguda, não estão presentes numa 

compressão crónica da medula espinhal (LeCouteur, 2006).  

A remoção cirúrgica de material de disco a nível toracolombar pode resultar numa melhoría 

clínico, mas a condição neurológica de alguns cães agrava-se permanentemente. As razões 

para tal não são conhecidas, mas foi descrito um aumento da permeabilidade vascular na 

medula espinhal associada à liberação de compressão crónica da mesma, e é provável que 

isso tenha alguma influência neste fenómeno (LeCouteur and Grandy, 2004). 

 

4.4.2. Tratamento cirúrgico: 

4.4.2.1. Considerações pré-cirúrgicas: 

 

a) Antibioterapia: a maioria dos procedimentos neurocirúrgicos são classificados como 

limpos ou não contaminantes. Mas uma terapêutica profilática deve ser considerada no caso 

de estarmos perante uma das seguintes situações: 

• Animais geriátricos (>7 anos de idade) 

• Infecções espinhais que necessitem de cirurgia (discoespondilite e osteomielite 

vertebral) 

• Dermatites 

• Doença periodontal 

• Infecções do tracto urinário 

• Obesidade 

• Choque ou sépsis 

• Fracturas expostas 

• Uso de um implante cirúrgico 

• Doença de Cushing 

• Uso concomitante de corticoesteróides ou anti-inflamatórios não esteróides 

• Diabetes mellitus 

• Tempo cirúrgico superior a 90 min 

• Falhas na assepsia da técnica cirúrgica 
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• Uso excessivo do electrocautério 

Os antibióticos seleccionados devem ser eficazes contra as causas mais comuns de 

infecção pós-cirúrgica (por exemplo, Stafilococos coagulase positivos e Escherichia coli)  

Nestes casos, deve ser utilizado, como prevenção, cefazolina pré-cirúrgica (22 mg/kg IV ou 

IM tid) pois permite obter uma boa penetração, tem um nível baixo de toxicidade e tem um 

espectro alargado contra estafilococos e outros organismos gram-positivos (Sharp and 

Wheeler, 2005 e Fossum, et., 2002), ou amoxiciclina com ácido clavulânico na dose de 12.5-

25 mg/kg PO bid ou cefalotina na dose de 22-44 mg/kg IV ou IM bid ou tid (Fossum, et al., 

2002). 

 

b) Terapia com corticoesteróides: a terapêutica com corticoesteróides é frequentemente 

usada em todos os tipos de condições que afectem a medula espinhal, devido ao facto de 

serem muito efectivos na redução da inflamação associada e no alívio das dores. O seu 

mecanismo de acção baseia-se, supostamente, no facto de os corticosteróides inibirem a 

peroxidação lipídica, o que poderia melhorar o metabolismo mitocondrial, preservar o 

sangue da medula espinhal, modificar favoravelmente a homeostase iónica e reduzir a 

libertação de glutamato. Mas, doses altas de corticoesteróides também podem levar a um 

toxicidade neuronal e morte, piorar as lesões oxidativas (inibição da fosfolipase A2) e causar 

a acumulação de lactato dentro da medula espinhal. Daqui surge a dualidade na sua 

utilização ou não. Além do que, uma terapia com corticosteróides tem muitos efeitos 

adversos a nível gastrointestinal, podendo causar hemorragias digestivas, pancreatites, 

perfurações do cólon, que levam a um aumento da taxa de mortalidade de animais com 

doenças de coluna toracolombar (J.M. Levine, G.J. Levine, et al., 2006). Sendo assim, 

apesar de haver uma impressão clínica positiva de que os corticoesteróides têm efeitos 

benéficos, o seu uso segue controverso, pois podem causar lesões nos neurónios ao 

interferirem com o seu metabolismo da glucose. Este mecanismo de acção pode não ser 

relevante em caso de lesões ligeiras mas pode ser crítico em lesões severas da medula 

espinhal. Nestes casos o animal pode sentir-se melhor, devido ao alívio das dores e 

inflamação, mas corre o risco de ficar com uma menor probabilidade de recuperação 

neurológica (Sharp and Wheeler, 2005).  

Existe um estudo sobre os efeitos da dexametasona em animais com hérnias discais 

agudas toracolombares, que foram separados em quatro grupos. O primeiro grupo foi 

tratado com dexametasona nas primeiras 48 horas após lesão, o segundo 48 horas após 

lesão, o terceiro com outros glucocorticosteróides e o último grupo sem qualquer tipo de 

tratamento. Os resultados indicaram que os cães tratados com dexametasona tinham 3.4 

vezes mais probabilidade de ter complicações: 11,4 vezes mais probabilidade de ter uma 

infecção do tracto urinário e 3.5 vezes mais de ter diarreia, quando comparados com os 

restantes grupos. Entre o grupo tratado com glucocorticóides e o que não recebeu qualquer 
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tipo de tratamento não surgiram diferenças de maior. Sendo assim, o tratamento com 

dexametasona deve ser bastante ponderado (J.M. Levine, G.J. Levine, et al., 2006). 

O único glucocorticóide que já provou em vários estudos, ter algum tipo de influência a nível 

de lesões neuronais é o succinato de sódio de metilprednisolona, devido às suas 

propriedades anti-oxidantes. Quando a medula espinhal sofre um trauma, há uma redução 

do aporte sanguíneo e a falta de perfusão ao nível dos tecidos faz com que haja uma 

libertação de radicais livres. Estes radicais livres são especialmente prejudiciais à 

membrana plasmática das células pois causam uma peroxidação lipídica. Este é o 

mecanismo patofisiológico conhecido para a perda irreversível de tecido neuronal. O 

succinato de sódio de metilprednisolona tem um efeito neuroprotector pois sequestra esses 

radicais livres. Estes benefícios não tem origem nas suas propriedades glucocorticóides, por 

isso a dose recomendada (30 mg/kg) é muito elevada de modo a poder sobresaturar todos 

os receptores para glucocorticóides (Sharp and Wheeler, 2005). Com estas doses, o risco 

de efeitos secundários é muito elevado e o nível de actividade glucocorticóide também se 

encontra tremendamente aumentado.  

Os glucocorticóides, num estudo de 223 casos de hérnias discais tratados medicamente, 

foram associados a uma diminuição da qualidade de vida do animal e a um aumento da taxa 

de insucesso, apesar da natureza retrospectiva da recolha de dados, da variedade de 

protocolos usados e do pequeno número de casos estudados poder ter influência nesta 

conclusão. As razões para este impacto negativo são especulativas, mas podem estar 

relacionadas com os efeitos directos dos glucocorticóides na medula espinhal, com os 

efeitos secundários de uma terapia glucocorticóide sistémica ou com o facto de alguns cães 

com uma presuntiva hérnia discal poderem apresentar outras causas responsáveis pela 

mielopatia e para as quais o uso de corticoesteróides pode estar contra-indicado (Levine, et 

al., 2007). 

O uso de corticoesteróides por muito tempo também enfraquece as estruturas colagénicas, 

como as que se encontram ao nível do disco intervertebral (Bubenik, 2005).  

   

c) Analgesia pré e pós-cirúrgica: Cirurgias da medula espinhal podem ser bastante 

dolorosas, sendo aconselhável fazer uma boa analgesia pré e pós-cirúrgica. 

O opiódes são muito eficazes no controlo de dores severas e por isso a sua administração 

está indicada antes ou durante qualquer procedimento cirúrgico, de modo a diminuir a 

quantidade de analgesia necessária no pós-cirúrgico. Uma maneira adequada de 

proporcionar uma boa analgesia é o uso de parches de fentanilo. O uso de opiódes 

agonistas puros proporciona uma potente analgesia, mas também causa muitos efeitos 

secundários (Tabela 11). 

 

Tabela 11. Analgésicos usados nas hérnias discais toracolombares 
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Droga Dose Intervalo Vantagens Desvantagens 

Morfina 

(Agonista puro) 

0.2-1.0 mg/kg 

SC,IM 

1-5.0 mg/kg PO 

4h 

4-6h 

Não 

dispendioso/sedativo 

Depressor respiratório 

Bradicárdico 

Emético 

Oximorfona 

(Agonista puro) 

0.05-0.2 mg/kg 

IV, IM, SC 
2-4h 

Não causa tantos 

vómitos como a 

morfina 

Igual à morfina 

Mais caro e menor 

disponibilidade 

Butorfanol 

(agonista/antagonista) 

0.2-1.0 mg/kg 

IV, IM, SC 
1-2h 

Efeitos 

cardiorespiratórios e 

cardíacos mínimos 

Menor potência 

analgésica em dores 

severas 

Sedação dura mais que 

a analgesia 

Buprenorfina 

(agonista parcial) 

0.005-0.02 

mg/kg IV, IM, 

SC 

6-12h 

Efeitos 

cardiorespiratórios e 

cardíacos mínimos 

Se ocorrer depressão 

respiratória, esta é difícil 

de reverter 

Parche de Fentanilo 

(Agonista puro) 

< 10kg: 25 

µg/kg 

10-29 kg: 50 

µg/kg 

>30 kg: 75-150 

µg/kg 

Dura 3 

dias 

Conveniente, não 

invasivo, bem tolerado 

e aplicável antes das 

cirurgias 

Demora a fazer efeito (6-

12h) 

Pode não surtir nenhum 

efeito em alguns animais 

   

Os anti-inflamatórios não esteróides são utilizados em conjunto com os opióides ou no caso 

destes últimos não poderem ser utilizados. Carprofeno é uma das opções, e pode ser 

administrado IV durante a cirurgia (2 mg/kg PO/IV). Outras opções são o cetoprofeno (1 

mg/kg PO, IV, IM, SC cada 12h durante 5 dias); o meloxicam (0.2 mg/kg PO, IV, SC na 

primeira administração e 0.1 mg/kg cada 24h); a aspirina (10-25 mg/kg PO cada 12h) tendo 

em conta que tanto esta como o cetoprofeno inibem a síntese de tromboxano A2, 

diminuindo assim a agregação plaquetária e causando hemorragias gastrointestinais e por 

vezes perfurações (Sharp and Wheeler, 2005)  

Uma contra-indicação específica para o uso de anti-inflamatórios não esteróides é o uso 

prévio de corticoesteróides pois assim ainda é maior o risco de hemorragias e perfurações 

gastrointestinais (Fossum, et al., 2002). 

Outros agentes que podem ser utilizados como analgésicos são: a gabapentina, que é um 

analgésico eficaz em casos tumorais ou inflamatórios de uma raiz espinhosa e que pode ser 

administrado numa dose inicial de 5 mg/kg cada 8h e cuja dose pode aumentar até 50 

mg/kg, tendo sempre precaução, pois esta droga causa ataxia e sedação como efeitos 

secundários. A medetomidina também pode ser utilizada a doses baixas e administrada 

lentamente (1-3 µg/kg/h), pois doses elevadas desta droga causam muitos efeitos 

hipotensores a nível cardiorespiratório. Os relaxantes musculares esqueléticos como o 
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metocarbamol ou o diazepam podem ser utilizados para aliviar os espasmos musculares 

pós-cirúrgicos.  

Drogas como a acepromazina e o glicopirrolato podem ser administradas para contrariar os 

efeitos secundários causados pelas analgesias por opióides, como bradicardia, disforia e 

vómitos (Sharp and Wheeler, 2005). 

Uma outra solução analgésica tem por base a fisioterapia, e a utilização do calor, ultrasons e 

laser (Fossum, et al., 2002).  

Em investigação está a administração de morfina intratecal. Esta injecção tem uma 

distribuição menor do volume, uma maior permanência no LCR, uma maior disponibilidade 

espinhal, um tempo de semi-vida local maior e uma distribuição rostral maior, quando 

comparada com outros opióides, por ser mais hidrofílica. Estas características resultam 

numa analgesia local mais prolongada. Esta técnica ainda se encontra em estudo, mas já há 

resultados que apoiam que a administração intratecal de morfina pré-cirúrgica em baixas 

doses, representa um meio seguro de providenciar analgesia intraoperativa em cães que 

são submetidos a intervenções espinhais a nível torácico e cervical (Novello, et al., 2007). 

 

d) Anestesia: a maioria dos animais com estas afecções apresenta-se à consulta 

desidratado, pois normalmente a dor e a fraqueza reduzem o consumo de água. É pois 

crucial fazer uma boa rehidratação do animal à base de fluidos antes de o submeter a 

qualquer tipo de anestesia ou procedimento cirúrgico (Sharp and Wheeler, 2005).  

Em casos de hipotensão severa ou de hemorragias profusas, pode ser necessária a 

administração de inotropos positivos como a dobutamina (2-10 µg/kg/min) ou dopamina (2-

10 µg/kg/min) (Fossum, et al., 2002). 

Deve ser feita uma pré-medicação com efeito sedativo e que proporcione um bom alívio das 

dores. As medicações eleitas devem optimizar a função cardiorespiratória de modo a reduzir 

o risco de isquémia medular. Sendo assim a pré-anestesia não deve ser muito profunda, e 

para tal estão indicados opiáceos agonistas puros, como a petidina ou a morfina, ou 

agonistas parciais como a buprenorfina. Em casos de bradicardias severas, a administração 

de atropina é o mais indicado (Laredo alverez, et al., 2002).   

• Pré-medicação: Succinato de sódio de metilprednisolona (30 mg/kg IV) ou 

Dexametasona (1.5 mg/kg IV) + Hidromorfona (0.1-0.2 mg/kg SC ou IM) ou butorfanol (0.2-

0.4 mg/kg SC ou IM) ou buprenorfina (5-15 µg/kg IM)  

• Indução: Tiopental (10-12 mg/kg IV) ou propofol (4-6 mg/kg IV) 

• Manutenção: Isoflurano ou sevoflurano (Fossum, et al., 2002) 

A indução anestésica deve ser rápida e suave e para tal está indicado o propofol ou o 

tiopental. O etomidato também pode estar indicado em casos onde exista uma grande 

instabilidade hemodinâmica (Laredo alverez,et al., 2002). 
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A manutenção da anestesia deve ser profunda o suficiente de modo a impedir qualquer 

movimentação do animal durante a cirurgia, o que poderia ser bastante perigoso. Ventilação 

mecânica forçada deve ser instituída em animais debilitados, de peso elevado, nos que são 

posicionados em decúbito dorsal ou nos animais que possuem defeitos neurológicos 

craniais à junção toracolombar (Sharp and Wheeler, 2005). Mas há que ter em conta, que a 

ventilação assistida gera uma pressão intratorácica positiva que pode dificultar a drenagem 

venosa, produzir hipotensão e dilatar os seios venosos paravertebrais. Uma lesão ao nível 

destes seios poderá originar uma hemorragia profusa que requere uma transfusão de 

sangue inteiro, plasma ou substitutos plasmáticos (Laredo alverez, et al., 2002). É então 

aconselhável, não realizar ventilação assistida em casos em que o paciente apresente uma 

correcta função respiratória. 

A recuperação anestésica deve ser suave e para tal podem ser utilizados narcóticos, 

diazepam ou ambos. Se o animal tiver feito uma mielografia, a cabeça deve ser mantida 

numa posição elevada durante todo o período de recuperação e as possíveis convulsões 

decorrentes desta técnica devem ser controladas com Diazepam (0.4 mg/kg IV) (Sharp and 

Wheeler, 2005 ; Fossum, et al., 2002 Sharp e Laredo Alverez,et al., 2002). 

 

4.4.2.2. Instrumentos: o tratamento cirúrgico de um disco intervertebral herniado deve 

realizar-se em condições óptimas tanto para o cirurgião como para o animal. O que significa 

dispor do equipamento adequado que permita um fácil acesso ao canal vertebral, que 

possibilite a realização de uma abertura atraumática no canal vertebral e o controlo de 

hemorragias. Para além de todos os materiais comuns necessários para qualquer tipo de 

cirurgia ainda necessitamos: 

a) Para acesso à coluna vertebral: para além de diversos tipos de retractores 

indispensáveis para afastar as massas musculares (Gelpi, Gosset, elevador de Howmann, 

etc), o dissector Freer é um instrumento muito útil para a elevação e retracção dos músculos 

paravertebrais; 

b) Para a discectomia: Fórceps discais de pequenas dimensões ou mini-curetas rectas ou 

anguladas são úteis para a remoção do conteúdo discal 

c) Para realizar a janela óssea para criar a abertura do canal vertebral: este 

procedimento requer uma broca pneumática de alta velocidade (até 90000 rotações) com 

um sistema de irrigação. Esta ferramenta permite trabalhar exercendo uma pressão muito 

ligeira no osso, o que confere maior precisão e eficácia à intervenção. 

d) Ressecção da camada cortical interna: é necessário um instrumento especificamente 

adaptado; as pinças de kerrisson. Através da inclinação do calço e possível remover a placa 

óssea, enquanto se limita o traumatismo causado na medula espinhal. 
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e) Extracção intracanal do material de disco: pode ser realizada com uma série de 

microinstrumentos utilizados em odontologia ou oftalmologia: sondas de tártaro, fórceps 

arruga, etc. 

f) Para controlar hemorragias: por vezes as hemorragias podem ser consideráveis e 

requerer a utilização de um electrocautério bipolar e um sistema de sucção, bem como 

compressas hemostáticas ou cera de Horsley (Méheust, 2007) 

 

4.4.2.3. Técnica cirúrgica: 

 

A escolha da técnica cirúrgica utilizada para o tratamento de hérnias é fundamental na 

medida em que vai determinar a qualidade do resultado. Deve sempre optar-se pela que 

permita a remoção completa do material herniado; que melhor respeite o tecido nervoso; 

que preserve da melhor forma as estruturas de estabilização da coluna vertebral, pois a 

destruição destas estruturas origina dor o que, consequentemente, atrasa a recuperação 

funcional e provoca um desequilibro biomecânico na coluna vertebral; que seja menos 

invasiva, para que a recuperação seja mais rápida; e que seja mais adaptada ao tipo de 

disco intervertebral herniado. A remoção do material discal de uma hérnia tipo II é 

consideravelmente mais complexa e traumatizante, pois o material encontra-se por vezes 

mineralizado e aderente ao canal vertebral (Méheust, 2007). 

 

1) Hemilaminectomia sem fenestração dos espaços intervertebrais:  

 

A hemilaminectomia está indicada para compressões da medula espinhal por massas 

laterais, dorsolaterais ou ventrolaterais ao canal vertebral. É o caso das extrusões de disco, 

massas extradurais, intradurais ou extramedulares, tumores de raízes nervosas e 

fragmentos de fracturas. A hemilaminectomia é preferível em relação à laminectomia dorsal 

pois preserva a integridade estrutural da coluna vertebral, é menos traumática e reduz a 

hipótese da cicatriz produzir uma compressão da medula espinhal. Mas tem a desvantagem 

da lesão ter de estar lateralizada a nível de mielografia, para assegurar a remoção total da 

massa (Fossum, et., 2002). 

Normalmente as extrusões de disco ocorrem na junção do seio venoso vertebral com o 

ligamento longitudinal dorsal (área de menor resistência), resultando numa localização 

ventrolateral dos fragmentos de disco extrusados. Sendo assim, a técnica de 

hemilaminectomia é a mais indicada para a sua resolução (Fossum, et., 2002). 

1) Fazer uma incisão dorsal a 5-10 mm da linha média, de modo a incluir dois processos 

espinhosos dorsais craniais e caudais à zona do espaço intervertebral afectado (Figura 20). 

Faz-se uma incisão sobre a fascia e gordura subcutânea de modo a expor a fascia 

lombossacra densa. De seguida incide-se a fascia e o ligamento supraespinhoso à volta de 
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cada processo espinhoso e sobre a linha média entre cada processo (Piermattei and 

Johnson, 2006).  

 2) Usar um elevador do periósteo ou um pequeno osteótomo para desgarrar os músculos 

paravertebrais dos seus anexos: face lateral do processo espinhoso, lâmina, facetas 

articulares e do pedículo ao nível dos processos acessórios; utilizar um retractor de gelpi 

para manter o afastamento necessário dos músculos (Figura 18 e 21). 

3) Remover as facetas articulares craniais e caudais à zona do disco intervertebral com a 

ajuda de uma pinça goiva. 

4) Visualizar e delimitar a zona de entrada no canal vertebral, que está limitada dorsalmente 

pela base dos processos espinhosos, cranialmente pelas facetas articulares da vértebra 

cranial e caudalmente pelas facetas articulares da vértebra caudal, e pelos processos 

acessórios ventralmente. Utilizar uma broca ou uma pinça goiva para entrar no canal 

vertebral (Figura 19 e 22). Neste passo, qualquer que seja o instrumento usado, o 

importante é ter em atenção, que estamos a manipular áreas muito próximas dos seios 

venosos ventrais. 

5) Durante a cirurgia é necessário controlar as hemorragias e para tal é aconselhável o uso 

de um electrocautério. 

6) Já com o acesso ao canal vertebral efectuado, podemos efectuar lavagens com soro 

fisiológico à temperatura ambiente, de modo a remover fragmentos de osso e tecido que 

impeçam a visualização da medula espinhal e da lesão. 

7) Remover, com a ajuda de curetas ou pinças de corpo estranho, o material protusado ou 

extrusado, tendo o cuidado de nunca tocar na medula espinhal, o que causaria lesões 

irreparáveis. 

8) Efectuar nova lavagem com soro fisiológico, e colocar um excerto de gordura subcutânea 

na zona da hemilaminectomia, de modo a proteger a zona de exposição. 

9) Suturar os músculos paravertebrais, seguido do tecido subcutâneo e por fim a pele 

(Fossum, et., 2002). 

Quando analisados, 300 cães com patologia de disco toracolombar por Necas em 1999, 

cuja resolução cirúrgica foi apenas hemilaminectomia sem fenestração dos espaços 

adjacentes, os resultados indicam que, em 10 animais de grau 2 e 68 de grau 3 obtiveram 

um óptimo prognóstico de 80% de recuperação total. Em casos de paraplegia com 

sensibilidade profunda a taxa de sucesso foi de 89.3%, e sem sensibilidade profunda há 

menos de 48 horas, de 71.17%. Em 5 cães cuja sensibilidade profunda já tinha sido perdida 

há mais de 48 horas, a taxa de sucesso baixou drasticamente para os 40%. Deste total de 

300 cães, 19 morreram no período peri-operatório e dos restantes 281, a taxa de recorrência 

dos 9 aos 51 meses pós-cirúrgicos, foi de 14.59% (41 casos), nos quais, em todos a causa 

de recorrência dos sinais clínicos foi a extrusão de um outro disco intervertebral (Necas, 

1999). 
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Num outro estudo efectuado (Scott, 1997) em 40 cães cuja descompressão foi realizada por 

hemilaminectomia e que foram seguidos posteriormente para avaliar uma possível 

recorrência da sintomatologia obtiveram-se os seguintes resultados: 27 dos cães avaliados 

(68%) não voltaram a ter recorrências, nem voltaram a apresentaram dor, nem nenhum sinal 

de disfunção neurológica; oito desses quarenta cães (20%) apresentaram uma paraparésia 

ligeira mas foram definidos pelos seus donos como animais funcionais; a recorrência dos 

sinais neurológicos consistentes com doenças de disco toracolombar foi observada em 

cinco cães (13%) mas destes cinco, três voltaram a ser operados, dos quais apenas um 

voltou à normalidade. Com base neste estudo pôde concluir-se que a hemilaminectomia e a 

fenestração de apenas um disco intervertebral é um método bastante efectivo no tratamento 

de hérnias discais toracolombares em todos os graus de disfunção neurológica e que a taxa 

de recorrência após descompressão é menor quando se faz descompressão cirúrgica do 

que quando se opta por tratamento médico (Scott, 1997). 

 

Figura 18. Retracção dos músculos paraespinhais e exposição dos processos articulares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Abertura da janela de hemilaminectomia e acesso ao canal vertebral 
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2) Hemilaminectomia com fenestração dos espaços intervertebrais: 

 

Há evidência de que, para prevenir possíveis recorrências e assim evitar novas cirurgias, se 

deve proceder à fenestração de todos os discos intervertebrais das zonas de elevada 

probabilidade de extrusão (T11-/T12 e L2/L3). Excepções prováveis a este tipo de 

tratamento incluem a hérnias de disco tipo II e as extrusões em raças de grande porte, pois 

criaria uma grande instabilidade vertebral (Sharp and Wheeler, 2005 e Nelson and Couto, 

2003). Este procedimento também produz um processo inflamatório que estimula a 

fagocitose (reabsorção de material de disco necrótico) e a formação de fibrose, que ajuda na 

estabilização dos discos (Oliver, et al., 1997).  

A fenestração lateral pode ser usada como técnica única no tratamento de hérnias discais 

toracolombares, apresentado num estudo em 100 cães efectuado por Butterworth, onde a 

taxa de sucesso rondou os 87%, onde 78% de cães paraplégicos recuperaram e apenas 

dois apresentaram recorrência de sintomatologia, tendo estes dois, recuperado com 

tratamento conservativo. A vantagem da fenestração perante este tratamento conservativo é 

que além de ter um efeito profilático no que diz respeito à recorrência de novas 

protusões/extrusões, aumenta em muito a probabilidade de recuperação total (Butterworth e 

Denny, 1991). Esta é uma técnica relativamente simples e não requer uma localização 

apurada da zona de lesão, além do que permite instituir medidas de fisioterapia 

rapidamente. (Davies and Sharp, 1983). Mas é uma técnica que não remove o material de 

disco do canal espinhal e, por isso, não está recomendada como cirurgia única em cães 

com evidência de material herniado no canal vertebral e com compressão da medula 

espinhal observada por radiografia ou mielografia. Além do que, a técnica de fenestração a 

nível toracolombar pode ter complicações como hemorragias, pneumotórax e escolioses 

(LeCouteur, 2006). 

  

2) Técnicas alternativas à hemilaminectomia: 

  

Uma outra técnica de descompressão com resultados muito favoráveis é a mini-

hemilaminectomia, que é uma versão adaptada da hemilaminectomia e que é em muito 

semelhante ao “ventral slot” das hérnias cervicais. O seu princípio baseia-se em efectuar a 

descompressão com base somente na remoção do material de disco em extrusão. Para tal, 

é apenas necessário criar um pequeno defeito ósseo. Tem a vantagem de a velocidade de 

recuperação ser mais rápida comparada com os resultados obtidos por outros estudos que 

utilizaram terapias conservativas, fenestração e laminectomia dorsal. A importância de uma 

rápida recuperação é evitar as complicações associadas a um cão paraplégico: como as 

infecções urinárias, as feridas de decúbito e os problemas de aceitação de um animal 

paraplégico por parte dos donos (Jeffery, 1988) 
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Uma outra técnica alternativa à hemilaminectomia e que também tem tido resultados muito 

favoráveis, é a laminectomia dorsolateral com osteotomia do processo espinhoso. Ao 

efectuar um acesso unilateral com a osteotomia do processo espinhoso obtêm-se uma 

exposição dorsal e lateral da medula espinhal, o que é favorável nos casos em que as 

compressões são dorsais, dorsolaterais ou laterais. Num estudo efectuado sobre esta 

técnica, foram feitas radiografias seis semanas após cirurgia, para comprovar que os 

processos espinhosos permaneciam na sua posição anatómica normal, já que não tinham 

sido separados das suas ligações aos músculos paraespinhais, e que havia assim uma 

baixa probabilidade de risco de contacto com a medula espinhal. É pois uma técnica menos 

traumática já que os músculos paraespinhais são preservados. No entanto esta técnica 

necessita ser estudada mais aprofundadamente, de modo a assegurar que não existe 

hipótese de haver lesões secundárias na medula (Forterre, et al., 2007). 

 

3) Corpectomia Lateral: 

 

A corpectomia lateral é uma técnica em estudo que possibilita o tratamento de hérnias 

discais toracolombares crónicas. A diferença entre esta técnica e a hemilaminectomia, é que 

neste caso a fenestração lateral inclui duas epífises de vértebras adjacentes e está centrada 

no disco intervertebral. Os limites craniais e caudais do acesso ao canal vertebral estão ao 

nível dos foramens vasculares dorsais, que se encontram no centro da superfície dorsal do 

corpo da vértebra. A margem ventral é escolhida de modo a conseguir remover todo o 

núcleo pulposo que não se encontra herniado e a margem dorsal termina no tecto do canal 

vertebral. A profundidade varia se estamos perante uma protusão ventrolateral, e neste caso 

a perfuração termina ao nível do plano sagital do corpo vertebral, ou de uma protusão 

ventromediana, que neste caso faz com que a profundidade vá até aos primeiros dois terços 

do canal vertebral. 

No acesso lateral, após definidas as margens de fenestração, inicia-se a perfuração no 

corpo da vértebra, com uma broca de alta velocidade (Figura 23). Após terminada a 

perfuração ao nível do corpo da vértebra pela profundidade e comprimento pré-definidos 

(Figura 24), a broca é dirigida para o chão do canal vertebral. Quando o osso cortical já se 

encontra demasiado fino, avançar lentamente e parar a perfuração quando se atinge o 

ligamento longitudinal dorsal, que fica entre a broca e os seios venosos vertebrais, evitando 

hemorragias e prevenindo qualquer contacto iatrogénico com a medula, que causaria lesões 

irreparáveis (Figura 25). A partir desta janela, remove-se todo o material protusado. A 

excisão total considera-se completa quando não se consegue remover mais material do 

local. A medula espinhal volta assim à sua posição fisiológica normal. Uma remoção 

adicional do restante núcleo pulposo é efectuada com o auxílio de curetas (Moissonier, et 

al., 2004). 
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Esta é uma técnica ainda em estudo e para a qual não há muitas evidências do seu sucesso 

terapêutico, sendo por isso apenas estudada e visualizada, ao longo do período de estágio, 

em cadáveres. Mas estudos já foram realizados para tentar provar que esta técnica é a mais 

indicada no caso das protusões crónicas, pois é possível remover totalmente o material 

protusado e assegurar a descompressão medular, evitando lesões iatrogénicas na medula 

espinhal durante esta remoção. Neste estudo, em 15 cães com hérnias discais Hansen tipo 

II nos quais procederam a uma corpectomia lateral, as capacidades ambulatórias foram 

mantidas ou ganhas e o estado neurológico melhorou em um grau em 3 cães, dois graus em 

8 cães, 3 graus em 2 cães e 4 graus em dois cães. Foi, portanto, observada uma marcada 

melhoria em todos os cães, muitos dos quais não tinham respondido a um tratamento 

médico prévio, nem a outras abordagens cirúrgicas. A grande vantagem desta técnica 

perante as outras, é que por vezes técnicas como a hemilaminectomia ou laminectomia 

podem não proporcionar uma descompressão total da medula, por não ser possível remover 

todo o material, quando estamos na presença de massas de grandes dimensões (>4 mm). É 

sempre de extrema importância remover todo o material compressivo de modo a evitar uma 

possível isquémia permanente e alterações de malácia na medula espinhal. Quanto às 

técnicas de descompressão dorsal, esta técnica permite retirar todo o material em 

protusão/extrusão com o objectivo de devolver o diâmetro inicial ao canal vertebral e além 

disso permite ainda uma descompressão efectiva, sem haver uma destabilização dorsal da 

coluna vertebral. Com os acesso dorsais, por vezes, é impossível prever de que lado se 

encontra a lesão e torna-se difícil o acesso ao material a extrair, o que implica uma maior 

manipulação da área de abertura, o que por vezes contribui para que ocorram lesões 

iatrogénicas à medula espinhal. 

Uma outra vantagem é que a corpectomia lateral permite um acesso lateroventral à medula, 

que é a zona de maior frequência de aparecimento das hérnias discais. 

É aconselhável fazer, em associação à corpectomia, a fenestração dos outros espaços 

intervertebrais, cuja probabilidade de extrusão é elevada (Moissonnier, et al., 2004).  

Num estudo que incidiu sobre a probabilidade da recorrência de herniações de disco e a 

necessidade de se efectuar uma segunda cirurgia de descompressão, os resultados obtidos 

documentam que dos sinais neurológicos suficientemente graves para requererem uma 

nova cirurgia, 80% estão atribuídos a uma protusão/extrusão de um segundo disco diferente 

do primeiro. E documenta também que em 70% dos casos, a herniação de disco 

responsável pela re-operação se encontra entre T11-T12 a L2-L3, apoiando assim a teoria 

de que se deve acompanhar a descompressão do disco herniado com a fenestração dos 

restantes espaços, onde a probabilidade de haver recorrências é grande (Dhupa et al., 

1999).   
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Figura 20. Acesso lateral à coluna toracolombar       Figura 21. Exposição dos processos   

                                                                                                   transversos   

                                                                

Figura 22. Método de hemilaminectomia comum, para exposição da medula espinhal 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Processos articulares individualizados   b) Remoção dos processos articulares     c) Exposição da medula  

espinhal 

 

Figura 23. Perfuração do corpo da vértebra com o auxílio de uma broca de alta velocidade 
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Figura 24. Perfuração do corpo da vértebra até ao limite de profundidade pré-definido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Acesso à medula espinhal pelo chão do canal vertebral
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4.3.2.4. Complicações intra e pós-cirúrgicas: 

 

As complicações intra-cirúrgicas e pós-cirúrgicas desta cirurgia são variadas e levam-nos a 

ponderar a sua realização. Além de todos os riscos inerentes a uma cirurgia comum, com 

por exemplo, riscos anestésicos; de falha na assepsia; da possibilidade de presença de 

outra entidade clínica concomitante, entre outros, são ainda acrescidos os riscos que dizem 

respeito ao facto de se realizar um acesso à medula espinhal. As complicações possíveis 

estão listadas nas tabelas 12 e 13. 

 

Tabela 12 – Complicações intra-cirúrgicas 

Complicações intra-cirúrgicas: 

• Identificação imprópria do local cirúrgico 

• Incapacidade de encontrar o material de disco 

• Remoção inadequada do material de disco 

• Material de disco difuso 

• Adesão do material de disco à dura-máter 

• Hemorragias excessivas 

• Lado da hemilaminectomia errado 

• Edema severo da medula espinhal 

 

Tabela 13 – Complicações pós-cirúrgicas 

Complicações pós-cirúrgicas: 

• Mielomalácia 

• Lesão iatrogénica da medula espinhal 

• Discoespondilite 

• Seroma 

• Deiscência 

• Auto-mutilação 

• Descompressão inadequada 

• Infecções urinárias secundárias a estase urinária causada por défices 

neurológicos 

• Fibrose muscular 

• Escoliose 

• Extrusão de um segundo disco 

• Paralisia dos músculos abdominais 

• Flacidez da parede da vértebra 

• Reacção ao excerto de gordura 
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• Pneumotórax 

• Instabilidade da coluna vertebral 

• Incontinência fecal 

• Paralisia do nervo femoral 

• Infecção da ferida 

• Fístula cutânea 

 

4.4.2.5. Cuidados pós-cirúrgicos: 

 

Pacientes com doenças toracolombares devem ser monitorizados e avaliados 

frequentemente e devem ser sempre avaliados quanto à sua evolução neurológica e 

resposta ao tratamento médico ou cirúrgico.  

O descanso em jaula nem sempre é necessário, mas é aconselhável em animais de grande 

porte após hemilaminectomia bilateral ou após descompressão de lesões crónicas (Sharp 

and Wheeler, 2005). 

A dor pós operatória é controlada com a administração de prednisolona a doses baixas 

(0.25 mg/kg PO bid) durante 3 dias, seguida de desmame (Sharp and Wheeler, 2005, 

Chrisman, et al., 2005). Juntamente com a prednisolona e de modo a evitar os seus 

possíveis efeitos perjurativos gastro-intestinais, deve ser feita uma terapia com protectores 

gástricos (Famotidina, Omeprazol ou/e misoprostrol). Relaxantes musculares orais, como o 

diazepam (0,5 a 2 mg/kg a cada 6 a 8 horas) podem ajudar a aliviar espasmos decorrentes 

da dor e também podem tornar a compressão da bexiga mais fácil (Chrisman, et al., 2005). 

O tratamento de suporte a um cão paraplégico passa por evitar ao máximo o aparecimento 

de úlceras de decúbito, de infecções do tracto urinário, da atrofia muscular, das dermatites 

urinárias de contacto e das infecções vesicais (Chrisman, et al., 2005 e Oliver, et al., 1997). 

A retenção urinária é o problema pós-operatório mais comum em cães paralisados devido a 

uma hérnia toracolombar, logo um dos aspectos mais importantes no cuidado pós-operatório 

é certificar-nos de que há um esvaziamento regular da bexiga (Sharp and Wheeler, 2005). 

Pode-se ter de comprimir a bexiga durante os primeiros 10 dias pós-cirúrgicos, mas no caso 

de lesões em T3-L3, a micção reflexa ou voluntária geralmente começa imediatamente após 

esse período (Chrisman, et al., 2005). Estas infecções urinárias são mais frequentes em 

fêmeas, em cães não ambulatórios e sem controlo voluntário da micção, cães aos quais não 

foi administrada cefazolina na cirurgia e em animais em que a temperatura corporal 

decresce (<35º) durante a anestesia (Stiffler, et al., 2006). Urianálises semanais são 

necessárias, especialmente em animais que não possuem controlo voluntário da micção, 

para controlar o aparecimento deste tipo de infecções (LeCouteur, 2006). 

Se não for criada nenhuma instabilidade espinhal, a fisioterapia deve ser iniciada logo após 

o animal recuperar do desconforto pós-cirúrgico, o que normalmente ocorre após 24 a 48 
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horas (Kathmann, e tal., 2006). Esta vai ter como objectivo principal maximizar a 

recuperação de pacientes doentes ou após procedimentos cirúrgicos, melhorando o seu 

bem-estar físico e psicológico através de: 

• Melhoria da amplitude de movimento articular; 

• Diminuição da dor; 

• Promoção de uma melhor recuperação dos tecidos neurológicos e 

musculoesqueléticos danificados ou inflamados; 

• Prevenção de uma atrofia de desuso da musculatura afectada; 

• Progresso do funcionamento de membros paralisados e fracos; 

• Prevenção da contractura e a fibrose de tecidos moles; 

• Providenciar resultados positivos e encorajadores tanto para o paciente como para o 

proprietário (Sturges and Woelz, 2005; Kathmann, e tal., 2006). 

Já foi provado em estudos que a fisioterapia é crucial e que aumenta o tempo de 

sobrevivência em animais com suspeita de alterações degenerativas. 

No pós-cirúrgico das hérnias discais deve ser efectuada uma fisioterapia de início à base de 

frio (causa vasoconstrição, reduz a corrente sanguínea e diminui a velocidade de condução 

dos nervos sensoriais e motores), seguida de calor (provoca vasodilatação cutânea, 

aumento da velocidade da condução dos nervos, relaxamento muscular, aumenta o limiar 

da dor, aumenta o metabolismo enzimático e metabólico e aumenta a elasticidade do tecido 

conjuntivo) ou ultra-sons (aumentam a corrente sanguínea, aumentam a temperatura dos 

tecidos para diminuir a dor e promovem o alongamento dos tecidos). De seguida iniciam-se 

as massagens e o exercício passivo (movem fluidos para o sistema linfático e fluidos das 

extremidades para o “core” central em pacientes com edema das extremidades; têm um 

efeito circulatório, no qual se substitui os fluidos dos tecidos danificados por sangue fresco 

nutrido; diminui as fibroses e mantém a mobilidade em pacientes pós-cirúrgicos) (Owen, 

2006). Por último, dá-se início ao exercício activo, que é usado para encorajar os animais a 

utilizarem apropriadamente um grupo de músculos e a efectuarem movimentos activos 

voluntários de uma articulação ou membro afectado. No caso de o animal não melhorar, ou 

apresentar uma atrofia muscular por desuso muito acentuada, pode ser efectuada uma 

terapia por electroestimulação neuromuscular que é utilizada para reeducar um músculo 

desenervado, para aumentar a força e o tónus muscular e para diminuir o edema, a dor e os 

espasmos musculares (Figura 26) (Fossum, et., 2002). 

A fisioterapia não resulta em melhora neurológica, mas ajuda a evitar a atrofia muscular por 

desuso, associada à paraplegia ou à tetraplegia. 

Ter em atenção que a fisioterapia, em animais que foram sujeitos a tratamento médico, não 

deve ser iniciada pelos menos nas duas primeiras semanas após o início dos sinais clínicos, 

para não correr o risco de ocorrer extrusão de mais material de disco (LeCouteur and 

Grandy, 2004). 
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Figura 26. Aparelho de electroestimulação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. Prognóstico: 

 

O prognóstico para pacientes com patologia de disco intervertebral toracolombar é 

relativamente bom e está dependente dos sinais neurológicos apresentados pelo animal e 

também, da eleição entre um tratamento médico ou cirúrgico. Para cães de grau 1, 2 ou 3, o 

prognóstico é excelente, especialmente após descompressão cirúrgica (Sharp and Wheeler, 

2005 e Nelson and Couto, 2003).   

O prognóstico em termos de recuperação neurológica dos animais que mantêm a percepção 

profunda da dor no pós-cirúrgico é de razoável a muito bom. Os principais factores que se 

correlacionam com a magnitude da melhoria neurológica observada no pós-cirúrgico são: a 

condição neurológica do animal antes da cirurgia, a rapidez do início dos sinais clínicos e o 

intervalo decorrido entre o aparecimento dos sinais clínicos e a realização de uma 

descompressão cirúrgica (Laitinen and Puerto, 2005; LeCouteur and Grandy, 2004). A taxa 

de retorno a uma função correcta dos membros pélvicos e a uma correcta micção está 

altamente correlacionada com a duração e o tipo de compressão sofrida pela medula 

espinhal. Geralmente, se a paraplegia não decorre há mais de 48 horas, uma função 

musculo-esquelética razoável, urinária e de resposta à dor normais, voltam em cerca de 2 a 

3 semanas. Um bom funcionamento dos membros pélvicos retoma por volta da 4ª ou 5ª 

semana e uma capacidade de sustentar o peso sem qualquer auxílio é recuperada 

passadas 6 a 8 semanas. A propriocepção é a ultima função a voltar à normalidade (Oliver, 

et al., 1997). 

Nos animais com sinais neurológicos graves, início rápido dos sinais clínicos e demora na 

realização da cirurgia, normalmente têm uma recuperação mais lenta e pode haver graus 

variáveis de défices neurológicos permanentes (Laitinen and Puerto, 2005; LeCouteur and 
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Grandy, 2004). É portanto, crucial haver uma descompressão rápida, pois a qualidade de 

recuperação está dependente da severidade, do tipo e do tempo de compressão que a 

hérnia efectua sobre a medula espinhal (Oliver, et al., 1997). 

Quando há uma perda da sensibilidade profunda é aconselhada a cirurgia o mais 

rapidamente possível (Laitinen and Puerto, 2005). De 46 casos avaliados quanto à 

evolução, de acordo com o nível de sensibilidade profunda apresentada à cirurgia, 

obtiveram-se os seguintes resultados: há uma melhor resposta em cães que perderam a 

sensibilidade profunda há menos de 24 horas (19 em 41 – 46.3% de recuperações) do que 

em cães cuja sensibilidade já desapareceu há mais de 24 horas (0 em 5 – 0% de 

recuperações). Os cães que apresentaram sensibilidade profunda duas semanas após 

descompressão obtiveram uma taxa de sucesso mais elevada ( 8 em 12 – 66.7% de 

recuperações) do que os que não apresentaram durante este período ( 1 em 10 – 10% de 

recuperações). Sendo assim, torna-se extremamente importante a constante avaliação 

deste tipo de sensibilidade, pois é um óptimo adjuvante no que diz respeito à definição de 

um prognóstico (Laitinem and Puerto, 2005). 

A rapidez desde o aparecimento dos sinais clínicos até ao animal se tornar paraplégico tem 

influência no resultado final do tratamento (P=0.01), mas não influência o tempo de 

recuperação (P=0.45). Já a duração dos sinais clínicos tem um efeito oposto, influenciando 

a duração do tempo de recuperação (P=0.001) mas não influenciando o resultado final do 

tratamento (P=0.27). Sendo assim, animais que demonstraram sinais clínicos por mais de 6 

dias, demoraram signitivamente mais tempo a recuperar as capacidades ambulatórias 

quando comparados com os que apresentavam sinais clínicos há menos tempo. Resultados 

estes obtidos por um estudo efectuado em 71 cães paraplégicos (Ferreira, et al., 2002).  

Num outro estudo realizado sobre as taxas de recorrência dos sinais clínicos em 229 casos, 

não foram encontradas variações de prevalências, quando analisados dados como idade, 

sexo, peso e tipo de cirurgia efectuado. Mas revelou uma relação estreita entre o número de 

discos calcificados encontrados a raio X e o risco de recorrência. À medida que o número de 

calcificações encontradas a Rx aumenta, o risco de recorrência também aumenta de forma 

linear (Mayhew, et al., 2004). Cães que apresentem alterações degenerativas de múltiplos 

discos, com evidência de pelo menos dois discos calcificados a Rx entre T10 e L5, 

apresentam uma maior probabilidade de recorrência. A opção de efectuar múltiplas 

fenestrações profiláticas nestes cães deve ser considerada como uma tentativa de diminuir 

a probabilidade de novas extrusões de disco (Scott, 1997). 

Num outro estudo efectuado por Brissom em 265 animais foi impossível determinar se a 

fenestração profilática reduz o risco de possíveis recorrências de extrusões de disco 

intervertebral em cães. Mas, revelou que o risco de recorrência é maior em discos que não 

sofreram fenestração durante a cirurgia, sugerindo, assim, que a fenestração profilática 

protege os discos fenestrados de futuras herniações. Durante este estudo, surgiu a dúvida 
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de que ao efectuar a fenestração desde T11-12 a L3-4, se criariam forças biomecânicas 

anormais nas zonas imediatamente craniais e caudais aos discos fenestrados, levando a 

futuras extrusões destas zonas, nomeadamente na zona L4-5, pois a taxa de recorrência 

nesta zona foi de 7 no total das 12 recorrências observadas. Se isto for verdade, a 

fenestração profilática desde T11-12 a L4-5 pode levar a uma extrusão a nível L5-6 que 

causaria sinais graves de NMI irreversíveis. A taxa de recorrência neste estudo, após 

descompressão cirúrgica e fenestração foi de 15.8% e os Dachhunds demonstraram 10 

vezes maior probabilidade de recorrência do que as restantes raças (Brisson, et al.,2004). 

Outro factor que deve ser considerado quando se fala no prognóstico e que deve ser 

sempre mencionado aos proprietários, é que há a possibilidade de ocorrer mielomalácia 

ascendente, e nestes casos os animais acabam por morrer em 5-10 dias (Laitinen and 

Puerto, 2005; Davies and Sharp, 1983).  

 

5. Apresentação de casos clínicos: 

                                                                                            Figura 27. Jimmy 

5.1. “Jimmy”: 

 

Anamnese: Apresentou-se à consulta um canídeo macho, 

de 7 anos de idade, 28 kg de peso, de raça Pointer, 

vacinado e desparasitado (Figura 27). Era um cão de caça e 

tinha história de desequilíbrio durante o exercício e fraqueza 

dos membros posteriores. Já tinha sido observado numa 

outra clínica, onde suspeitaram de hérnia discal ou 

discoespondilose. Na altura não foi utilizado qualquer meio de diagnóstico complementar 

para obter um diagnóstico exacto e apenas lhe foi instituído um tratamento médico, 

estritamente sintomatológico. Foi lhe administrado e receitado prednisolona (Lepicortinolo®) 

para fazer uma dose de 0.5 mg/kg, duas vezes ao dia, durante 8 dias e de seguida dar inicio 

ao desmame. Foi lhe recomendado repouso total e um complexo de L-tianina e L-triptofano 

(Kalmaid®), por ser um cão extremamente enérgico. Ao não obter nenhuma melhoria 

clínica, o proprietário do Jimmy decidiu recorrer a uma segunda opinião, no Hospital 

Veterinário Montenegro, de modo obter mais respostas.  

 

Exame físico: O Jimmy apresentava-se ambulatório, alerta e responsivo. Com mucosas 

rosadas e tempo de repleção capilar inferior a 2 segundos. Sem qualquer tipo de alteração à 

palpação dos linfonodos e palpação abdominal não dolorosa e sem qualquer anomalia. 

Estado de hidratação normal e temperatura de 38,2º. Auscultação sem alterações, sem 

ruídos respiratórios e com um ritmo cardíaco normal de 100 bpm.  
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Exame neurológico: 

1- Observação:  

• Estado mental: alerta, responsivo 

• Postura: Normal 

• Movimento: Ligeira fraqueza dos posteriores, com alguns défices proprioceptivos. Teste 

do posicionamento proprioceptivo e da folha de papel a evidenciar ligeiros atrasos na 

recolocação do membro. Resposta ao balanço normal. 

 

2- Palpação: 

• Tegumento: sem alterações evidentes; 

• Esqueleto: sinal de dor à palpação dos processos espinhosos entre T11 e L1; sem 

qualquer tipo de dor à palpação cervical; 

• Sistema muscular: Sem atrofia muscular e músculos com tonicidade apropriada. 

 

3- Reacções posturais: 

• Propriocepção: testes de propriocepção mostram ligeiro atraso na recolocação do 

membro, evidenciando ligeiros défices proprioceptivos. 

• Teste de carrinho de mão: normal 

• Reacções posturais extensoras: com sinais de défice dos posteriores 

• Reacção de placing: membros posteriores com atraso na percepção 

 

4- Reflexos espinhais: 

• Membros torácicos: reflexos completamente normais 

• Membros pélvicos: reflexo patelar de normal a ligeiramente aumentado 

 

5- Reflexos nociceptivos: 

• Reflexo flexor: normal 

• Reflexo perineal: normal 

• Reflexo panicular: com sinais de hiperestesia ao nível da zona de coluna toracolombar 

entre T11 e L1, mas com sensibilidade em toda a zona caudal a esta área. 

 

6- Nervos craneanos: normais 

 

 

7- Avaliação sensorial:  

• Sensibilidade superficial: com sensibilidade superficial  

• Sensibilidade profunda: com sensibilidade profunda  
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Meios auxiliares de diagnóstico: 

 

1- Perfil bioquímico e Hemograma: Foi realizado um perfil bioquímico e hemograma ao 

Jimmy para se descartar possíveis afecções infecciosas, metabólicas e inflamatórias que 

pudessem justificar a sua sintomatologia (Tabela 14, 15). Também teve como objectivo uma 

definição precisa do seu perfil e risco anestésico. 

Todos os resultados dos parâmetros, tanto bioquímicos como de hemograma, do Jimmy 

estavam dentro dos valores normais de referência. 

 

Tabela 14. Padrão bioquímico do Jimmy 

 Valores obtidos Valores de referência 

Ureia 23 24-72 mg/dl 

Creatinina 0.7 0,6 a 2 mg/dl 

Glucose 110 60-120 mg/dl 

GPT 78 9-45 U/L 

Fosfatase Alcalina < 150 29-150 U/l 

Proteínas totais 6.0 5,0-7,0 g/dl 

Bilirrubina total 0.2 0.1- 1.0 mg/dl 

Sódio 142 144-160 mmol/l 

Cloro 119 109-122 mmol/l 

Potássio 4.2 4,0-6,0 mmol/l 

 

Tabela 15. Valores de hemograma do Jimmy 

 Valores obtidos Valores de referência 

Glóbulos brancos 12.6 6.0 – 17.0 m/mm3 

Linfócitos 17.2 10.0 – 30.0 (%) 

Monócitos 8.4 2.0 – 10.0 (%) 

Granulócitos 56,2 50.0 – 80.0 (%)  

Glóbulos vermelhos 6.1 5.5 – 8.5 M/mm3 

Volume corpuscular médio 62.1 58.0 – 73.0 fl 

Hematócrito 45 35.0 – 55.0 (%) 

Hemoglobina 13.2 10.0 – 18.0 g/dl 

Plaquetas 423 120 – 600 m/mm3 

2- Imagiologia: 
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• Raio X simples: Nos raios X simples não foi possível observar nenhum tipo de anomalia 

ao longo de toda a coluna vertebral, como se pode observar na figura 28. Sendo assim foi 

proposto aos proprietários a realização de uma mielografia (Figura 28).  

                   Figura 28. Raio X da zona da coluna toracolombar do Jimmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mielografia: Para realizar a mielografia foi necessário anestesiar o Jimmy e foi 

administrado como pré-medicação: morfina na dose de 0,5 mg/kg e diazepam a 0,5 mg/kg. 

A indução foi feita com tiopental sódico na dose de 10 mg/kg e a manutenção à base de 

isoflurano. Foi utilizada a técnica mielográfica de injecção de líquido de contraste ao nível do 

foramen magnum, com a mesa inclinada a 15º, ficando nesta posição durante 10 minutos, 

para que o líquido de contraste preencha todo o canal vertebral e também para evitar que o 

líquido suba cranialmente em direcção aos ventrículos (Figura 29 e 30). Como líquido de 

contraste foi utilizado o Iohexol (Omnigraf®) e antes da sua injecção foi realizado um teste 

de Pandy para descartar a possibilidade da presença de um processo inflamatório. Foram 

feitas sequências radiográficas de toda a coluna vertebral do Jimmy e foi detectada uma 

interrupção do líquido de contraste ao nível de T12/T13 e entre T13/L1, compatível com uma 

hérnia discal de Hansen tipo II, com material de disco em protusão para o canal vertebral 

(Figura 31 e 32). 
 

Figura 29 e 30. Técnica mielográfica do Jimmy 
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Figura 31. Raio X de contraste da coluna toracolombar do Jimmy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32. Zona de lesão entre T12/T13 e T13/L1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perante esta situação foi exposto aos donos a alternativa entre o tratamento médico e a 

resolução cirúrgica, tendo em consideração o facto do animal ainda se encontrar em estado 

ambulatório, não havendo assim urgência na descompressão. Os proprietários acabaram 

por optar pela cirurgia, mesmo estando cientes de que o animal poderia piorar a sua 

condição neurológica. O argumento utilizado baseava-se no facto do Jimmy ser um animal 

de caça e extremamente enérgico e de não o quererem submeter a uma terapia de repouso, 

sem esforços físicos. Preferiram então arriscar, para lhe possibilitar a hipótese de ficar 

perfeitamente apto para continuar as suas actividades normalmente.  
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Técnica cirúrgica: O Jimmy seguiu imediatamente para o bloco cirúrgico para não ser 

necessário anestesiá-lo novamente, tendo feito cefalotina IV (20 mg/kg) para prevenir 

infecções pós-cirúrgicas. Foi efectuada uma abordagem lateral esquerda e realizada uma 

hemilaminectomia de descompressão entre os dois espaços consecutivos de T12-T13 e 

T13-L1 (Figura 33). Removeu-se todo o material em protusão, mas não foram realizadas 

fenestrações dos espaços adjacentes como profilaxia, para não correr o risco da intervenção 

se tornar demasiado agressiva.  

 

Figura 33. Zona de hemilaminectomia entre T12/T13 e T13/L1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pós-cirúrgico: o pós-cirúrgico do Jimmy foi bastante complicado. Foi-lhe forçado o 

descanso em jaula e de fármacos foi-lhe administrado cefalotina IV na dose de 20 mg/kg, 

para evitar infecções; succinato de sódio de metilprednisolona (Urbason®) na dose de 0,5 

mg/kg como terapêutica corticosteróide, para diminuir o edema e inflamação da zona da 

medula espinhal onde foi efectuada a cirurgia e ranitidina SC na dose de 2 mg/kg para 

prevenir os efeitos secundários decorrentes de uma terapêutica com córticos. Em conjunto 

com o tratamento médico, foi-lhe instituído também um esquema de fisioterapia para evitar a 

atrofia muscular por desuso e incentivar o Jimmy a uma melhor e mais rápida recuperação 

(Tabela 16) 
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Tabela 16. Plano pós-cirúrgico para trauma medular do Jimmy 

Dia/Hora 10:00 15:00 21:00 

1º dia Frio (15 min) Frio (15 min) Frio (15 min) 

2º dia Frio (15 min) Frio (15 min) Frio (15 min) 

3º dia 
Calor (10 min) 

Exercício passivo (10 min) 
Calor (10 min) Calor (10 min) 

4º dia 
Calor (10 min) 

Exercício passivo (10 min) 

Calor (10 min) 

Exercício passivo (10 min) 
Calor (10 min) 

5º dia 
Massagem (15 min) 

Exercício passivo (10 min) 
Exercício passivo (10 min) 

Massagem (15 min) 

Exercício passivo (10 min) 

6º dia 
Massagem (15 min) 

Exercício activo  
Exercício activo  

Massagem (15 min) 

Exercício activo  

7º dia Exercício activo Exercício activo Exercício activo 

8º dia Exercício activo Exercício activo Exercício activo 

9º dia Exercício activo Exercício activo Exercício activo 

10º dia Exercício activo Exercício activo Exercício activo 

O exercício passivo era feito pelo fisioterapeuta, movimentando os vários grupos de músculos para 

evitar a sua atrofia por desuso. O exercício activo consistia em caminhar assistido.  

 

Cada dia era feito um exame neurológico completo ao Jimmy, mas os resultados não eram 

satisfatórios. O Jimmy saiu da cirurgia com um exame neurológico normal, mas por ser 

extremamente enérgico, era impossível controlar o seu movimento e obter o descanso que 

necessitava para se recuperar. Esta sua actividade, mesmo dentro da jaula, levou a que se 

criasse uma instabilidade vertebral maior e que houvesse um agravamento da sua condição 

clínica. Fomos obrigados a sedá-lo, quando necessário, com acepromazina numa dose 

entre 0,2 a 0,25 mg/kg para obter o descanso que necessitava. O Jimmy deixou de ter 

controlo motor e perdeu a sensibilidade dos membros posteriores. Estava sem controlo 

voluntário da micção e apresentava uma bexiga típica de lesões de NMS, tensa e de difícil 

compressão, razão pelo qual tinha de ser algaliado três vezes ao dia, o que predispôs a uma 

infecção urinária. Iniciou-se enrofloxacina (Baytril®) na dose de 5 mg/kg.  

O Jimmy começou a apresentar feridas de decúbito (Figura 34 e 35) e a sofrer uma atrofia 

dos músculos dos membros posteriores. Para contrariar tal situação foi-lhe criado um 

aparelho de sustentação que o permitia adoptar uma posição de estação (Figura 36).   
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Figura 34. Ferida de decúbito                    Figura 35. Penso protector das lesões de decúbito                                             

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Aparelho de sustentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 12º dia de tratamento o Jimmy começou a apresentar melhorias significativas. Começou 

a ter controlo sobre a micção e a ter movimentos voluntários da parte proximal dos membros 

posteriores, mas apresentando ainda graves défices proprioceptivos e com sensibilidade 

profunda ainda diminuída.  

Deu-se início a uma terapêutica de electroestimulação com o objectivo de aumentar a força 

muscular, já que aumenta a proteínas contrácteis do músculo e melhora o endurance 

muscular ao aumentar a vascularidade, a capacidade anaeróbia e o tamanho das 

mitocôndrias. É uma técnica que é usada para reeducar o músculo desenervado (Fossum, 

et al., 2002). Com a fisioterapia intensa, o Jimmy começou a ganhar massa muscular e a 

apresentar melhoria do seu estado clínico de dia para dia. 

 

Discussão: O pós-cirúrgico do Jimmy foi bastante complicado. O facto de ser um cão 

bastante enérgico e agitado fez com que o básico de um tratamento médico de hérnias 

discais, não pudesse ser bem sucedido. O repouso pós-cirúrgico é crucial para um bom 

prognóstico. Para tal a fisioterapia é iniciada de uma forma lenta e progressiva de modo a 

não ser prejudicial à estabilização da zona de medula, onde foi realizada a 
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hemilaminectomia. No caso do Jimmy a cirurgia foi um sucesso, pois foi removido 

totalmente o material protusado, o que levaria a um desaparecimento dos sinais clínicos. A 

manipulação iatrogénica durante a realização da descompressão da medula espinhal, 

poderia justificar a sintomatologia pós-cirúrgica do Jimmy.  

Apesar de lhe ter sido atribuído um mau prognóstico, devido ao facto de ter perdido 

capacidades motoras e sensoriais e até mesmo o próprio controlo da micção, com o tempo 

o Jimmy foi evoluindo e foi alterando o desfecho deste prognóstico. Após três meses de 

fisioterapia em casa e no Hospital, o Jimmy começou a melhorar a sua propriocepção e a 

ser capaz de se movimentar normalmente. Hoje em dia, os proprietários afirmam que leva 

uma vida normal e que recuperou totalmente a sua capacidade motora voluntária dos 

membros posteriores. 

 

               

                                                                                                 Figura 37. Nina 

5.2. “Nina”:  

 

Anamnese: A Nina é um canídeo fêmea, de 8 anos de 

idade, de raça Boxer e com um peso de 22.5 kg (Figura 

37). É vacinada e desparasitada. O seu último cio tinha 

sido há uma semana atrás. Já tinha vindo a consulta com 

uma história de traumatismo e claudicação do membro 

posterior esquerdo. Foi lhe diagnosticado, sob sedação, 

uma luxação da rótula, com ligamentos cruzados intactos. 

Retornou ao hospital devido a sinais de parésia dos 

membros posteriores, que tinham tido início no dia 

anterior. Ao exame neurológico verificou-se parésia dos posteriores, mais evidente no 

membro posterior esquerdo e ligeiros défices proprioceptivos. Foram realizados raios X 

simples, sem qualquer evidência de compressão medular. Como ainda estava ambulatória 

foi-lhe recomendado repouso em jaula e anti-inflamatório não esteróide: meloxicam oral na 

dose de 0.2 mg/kg e incutida uma vigilância estrita para presenciar qualquer declínio do seu 

estado clínico. No caso de agravamento, foi aconselhado voltar para se avaliar a 

necessidade de uma possível correcção cirúrgica. Passados 10 dias a Nina voltou à 

consulta porque o tratamento médico não estava a surtir qualquer efeito e o proprietário 

mostrou-se interessado em explorar a possível causa desta sintomatologia. 
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Exame físico: A Nina apresentava-se ambulatória, alerta e responsiva. Com mucosas 

rosadas e tempo de repleção capilar inferior a 2 segundos. A palpação dos linfonodos 

estava normal e apresentava uma ligeira dor abdominal. Estado de hidratação normal e 

temperatura de 37.6º. Auscultação sem alterações, sem ruídos respiratórios e com um ritmo 

cardíaco normal de 92 bmp. 

 

Exame neurológico: 

1- Observação:  

• Estado mental: alerta, responsiva 

• Postura: Ataxia 

• Movimento: Parésia dos posteriores, mais acentuada ao nível do MPE, com sinais de 

ataxia e défices proprioceptivos. Teste do posicionamento proprioceptivo e da folha de papel 

a evidenciar atrasos na recolocação do membro. Resposta ao balanço normal a diminuída. 

 

2- Palpação: 

• Tegumento: sem alterações evidentes; 

• Esqueleto: sinal de dor à palpação dos processos espinhosos entre L1 e L3; sem 

qualquer tipo de dor à palpação cervical; 

• Sistema muscular: Ligeira atrofia muscular e músculos com tonicidade apropriada. 

 

3- Reacções posturais: 

• Propriocepção: teste de propriocepção mostra evidente atraso na recolocação do 

membro, evidenciando défices proprioceptivos. 

• Teste de carrinho de mão: normal 

• Reacções posturais extensoras: com sinais de défice dos posteriores 

• Reacção de placing: membros posteriores com atraso na percepção 

 

4- Reflexos espinhais: 

• Membros torácicos: reflexos normais 

• Membros pélvicos: reflexos normais 

 

5- Reflexos nociceptivos: 

• Reflexo flexor: normal 

• Reflexo perineal: normal 

• Reflexo panicular: com sinais de hiperestesia ao nível da zona de coluna lombar L1 e L3, 

e com sensibilidade ligeiramente diminuída em toda a zona caudal a esta área. 
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6- Nervos craneanos: normais 

 

7- Avaliação sensorial:  

• Sensibilidade superficial: com sensibilidade superficial  

• Sensibilidade profunda: com sensibilidade profunda  

 

Perfil bioquímico e Hemograma: Foi realizado um perfil bioquímico e hemograma à 

Nina para se descartarem possíveis doenças que mimetizam doenças neurológicas. A nível 

bioquímico o painel da Nina não apresentava qualquer anomalia (Tabela 18). O seu 

hemograma tinha um ligeiro aumento dos glóbulos brancos, nomeadamente dos linfócitos, e 

uma ligeira anemia, provavelmente devido a ter tido o cio recentemente (Tabela 17). De 

acordo com estes valores foram escolhidos procedimentos anestésicos e de antibioterapia 

adequados para a situação.  

 

Tabela 17. Padrão bioquímico da Nina 

 Valores obtidos Valores de referência 

Ureia 26 24-72 mg/dl 

Creatinina 1.9 0,6 a 2 mg/dl 

Glucose 127 60-120 mg/dl 

GPT 66 9-45 U/L 

Fosfatase Alcalina 120 29-150 U/l 

Proteínas totais 5.6 5,0-7,0 g/dl 

Sódio 151 144-160 mmol/l 

Cloro 110 109-122 mmol/l 

Potássio 4.0 4,0-6,0 mmol/l 

 

Tabela 18. Valores de hemograma da Nina 

 Valores obtidos Valores de referência 

Glóbulos brancos 18.8 6.0 – 17.0 m/mm3 

Linfócitos 39.2 10.0 – 30.0 (%) 

Monócitos 8.8 2.0 – 10.0 (%) 

Granulócitos 58.0 50.0 – 80.0 (%)  

Glóbulos vermelhos 4.96 5.5 – 8.5 M/mm3 

Volume corpuscular médio 70.8 58.0 – 73.0 fl 

Hematócrito 35.1 35.0 – 55.0 (%) 

Hemoglobina 11.3 10.0 – 18.0 g/dl 

Plaquetas 353 120 – 600 m/mm3 
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Imagiologia:  

 

•••• Raio X simples: Nos raios X simples apenas se pode evidenciar a presença de várias 

discoespondiloses. 

 

• Mielografia: para anestesiar a Nina foi feita uma pré-medicação com morfina na dose de 

0.5 mg/kg e diazepam na dose de 0.5 mg/kg associado a butorfanol a 0.2 mg/kg. A 

indução anestésica foi feita com propofol a 0.6 mg/kg e a manutenção a isoflurano. O 

método utilizado foi em tudo semelhante ao utilizado para o Jimmy (Figura 38). A 

sequência radiográfica evidenciou a presença de uma elevação do líquido de contraste 

entre L2-L3, que justificava a sintomatologia da Nina (Figura 39). Foi por opção dos donos 

que se seguiu para cirurgia para realizar a descompressão da medula lombar. 

 

Figura 38. Técnica de mielográfica e recolha de líquido céfalo-raquidiano da Nina 
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Figura 39. Projecção lateral com zona de elevação do líquido de contraste entre L2-L3 

 

Técnica cirúrgica: Os donos a Nina optaram pela descompressão cirúrgica na esperança 

de ela poder voltar a ter uma vida normal e independente, com a melhor qualidade de vida 

possível. Sendo assim, a Nina seguiu de imediato para cirurgia para não se proceder a nova 

anestesia.  

De início administrou-se cefalotina IV na dose de 20 mg/kg para prevenir infecções pós-

cirúrgicas. Foi realizada uma hemilaminectomia de descompressão ao nível dos espaços 

intervertebrais L2-L3 e houve uma completa remoção do material protusado (Figura 40 e 

41). Não foram realizadas fenestrações dos restantes espaços intervertebrais por se tornar 

uma cirurgia demasiado agressiva e de forma a não aumentar a instabilidade da coluna 

lombar. 

 

Figura 40. Exposição do processo transverso ao nível do espaço L2-L3 
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Figura 41. Janela de hemilaminectomia lateral com exposição da medula lombar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pós-cirúrgico: o pós-cirúrgico da Nina decorreu sem complicações. Teve por base um 

descanso em jaula completo e a administração de cefalotina IV na dose de 20 mg/kg, para 

evitar futuras infecções. Foi-lhe também instituída uma corticoterapia com base na 

administração de succinato de sódio de metilprednisolona (Urbason®) na dose de 0.5 mg/kg 

associada a uma dose de ranitidina de 2 mg/kg para prevenir as complicações secundárias 

associadas aos córticos.  

O esquema de fisioterapia foi em tudo semelhante ao do Jimmy (Tabela 16) e a Nina 

respondeu muito bem, apresentando melhorias de dia para dia.  

A técnica cirurgia realizada descomprimiu totalmente a zona da coluna lombar entre L2 e L3, 

que estava a provocar a sintomatologia apresentada pela Nina. Ela saiu da cirurgia com 

sensibilidade profunda e os seus défices proprioceptivos foram melhorando, de dia para dia, 

com a fisioterapia. 

Duas semanas após a cirurgia a Nina foi para casa, ainda com alguns défices 

proprioceptivos no membro posterior esquerdo, mas completamente ambulatória e sem 

qualquer diminuição da sua qualidade de vida, como era o desejo dos seus proprietários. 

 

Discussão: O caso da Nina foi bem sucedido. Ela apresentou-se à consulta já com 

bastantes défices proprioceptivos e teve uma recuperação pós-cirúrgica muito satisfatória. É 

de salientar, que o bom prognóstico associado a este caso tem por base o facto da Nina ser 

uma cadela extremamente cooperativa e calma, que proporcionou a possibilidade de obter 

um pós-cirúrgico estável.  

É também importante referir que os proprietários da Nina favoreceram este resultado, na 

medida em que, mesmo sendo necessária a utilização de procedimentos muito 

dispendiosos, deram a liberdade de intervir com acesso a todos os meios necessários para 
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esta cirurgia ter o desfecho desejado. Além do que, aos primeiros sintomas que a Nina 

apresentou, vieram de imediato com ela ao Hospital, o que permitiu tratá-la numa fase inicial 

desta patologia, aumentando assim, em muito, as probabilidades da intervenção ser bem 

sucedida. 

 

6. Discussão dos casos clínicos:  

 

A neurologia é uma especialidade médico-cirúrgica de extrema importância na prática 

veterinária, sendo as hérnias discais uma das afecções mais representativas neste campo. 

A elaboração de uma boa história clínica, juntamente com um exame físico detalhado, são 

cruciais numa avaliação diagnostica inicial. A presença de achados no exame físico, 

compatíveis com afecções neurológicas, encaminha o clínico no sentido de elaborar um 

exame neurológico minucioso. Este instrumento permite de forma simples e pouco 

dispendiosa elaborar uma lista de diagnósticos diferenciais possíveis que justifiquem a 

sintomatologia clínica apresentada. Nos casos clínicos considerados, o exame neurológico 

foi de extrema relevância na medida em que excluiu todas as afecções neurológicas de 

origem central, orientando a avaliação diagnóstica no sentido de uma lesão medular. De 

acordo com a sintomatologia apresentada tanto pelo Jimmy como pela Nina, e na 

generalidade dos casos observados durante o período de estágio curricular, as 

possibilidades de diagnóstico eram amplas, pois o exame neurológico era compatível com 

hérnias discais, mielopatias degenerativas, tromboembolismos, deformações espondilosas, 

patologia de desmielinização, neuronopatias, processos tumorais, quísticos ou abcessos, 

fracturas patológicas osteoporóticas ou até mesmo poliartrites e polimiosites.  A este nível é 

imprescindível ter acesso a métodos imagiológicos que nos proporcionem um diagnóstico 

preciso e inequívoco de hérnia discal. Nos casos apresentados, a utilização da técnica 

mielográfica permitiu-nos obter imagens que confirmavam a presença de uma compressão 

medular que justificava em pleno toda a sintomatologia. A este ponto, o clínico pode excluir 

todas as demais doenças que foram enumeradas inicialmente como diagnósticos 

diferenciais.  

O tipo de tratamento apropriado tem de ser bastante ponderado tendo em conta todas 

vantagens e desvantagens que dele se podem auferir. O tratamento médico inicial é 

plausível quando o animal ainda se encontra em estado ambulatório, pois possui menos 

riscos de complicações, quando comparado com a descompressão cirúrgica. Tem a 

desvantagem de não proporcionar uma terapia curativa, facultando apenas a estabilidade 

necessária para evitar o agravamento da compressão. Já a técnica cirúrgica, quando 

devidamente realizada, e normalmente aconselhável quando o animal começa a perder 

capacidades ambulatórias, tem um prognóstico bastante favorável e possibilita a cura total 
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desta patologia. Ao remover totalmente o material de disco em protusão/extrusão elimina-se 

a fonte de compressão medular, revertendo, deste modo, toda a sintomatologia.  

Mas é importante referir que a técnica cirúrgica por si só não é suficiente para contrariar 

todos os efeitos causados pela compressão. É necessário haver um plano de fisioterapia 

intenso que contrarie estas lesões medulares já criados e que exercite a parte muscular 

afectada do animal. Como foi referido, no caso do Jimmy, foi a realização de uma 

fisioterapia cuidada e persistente que fez com que ele retomasse à normalidade, adquirindo 

uma boa qualidade de vida. Esta interacção com o animal tem como principal objectivo 

motivá-lo e dar-lhe o ânimo que necessita para recuperar, mas serve também de estímulo 

emocional para o proprietário que acompanha a evolução clínica do seu animal. 

 

7. Conclusão: 

  

A primeira abordagem a um animal com uma patologia de medula espinhal é a realização 

um bom exame neurológico de modo a poder inseri-lo dentro de um dos seguintes grupos e 

poder optar pelo melhor tratamento: 

Grau 1)   Animal apenas com dor e sem defeitos neurológicos; 

Grau 2) Animal com ataxia ou parético, com defeitos proprioceptivos com ou sem 

interferência da função motora; 

Grau 3)  Animal paraplégico com perda completa da função motora; 

Grau 4)  Animal paraplégico com retenção urinária com perda completa da função motora e 

da função urinária; 

Grau 5)  Animal paraplégico com perda de função motora e urinária e com ausência de 

sensibilidade profunda  

Com base nesta escala de défices neurológicos, o protocolo de tratamento eleito deve ser 

da seguinte forma: o tratamento conservativo deve apenas ser instituído em animais que se 

apresentem com sintomatologia de grau 1. A maioria destes animais respondem bem ao 

descanso em jaula, mas alguns podem requerir cirurgia no caso da dor persistir ou de o 

animal começar a piorar. Os animais de grau dois com boa habilidade ambulatória, também 

podem começar por um tratamento médico, mas necessitam de uma boa monitorização 

para avaliar uma possível evolução da sintomatologia. No caso da sintomatologia ser de 

grau 1, 2 ou 3 é sempre aconselhável efectuar a fenestração das zonas de alto risco, porque 

embora possa ser instituído apenas um tratamento médico, o risco de recorrências é 

bastante elevado. Caso o proprietário esteja de acordo, o animal deve seguir para 

descompressão cirúrgica, pois a probabilidade de melhor prognóstico é maior. Em casos de 

grau 4 deve proceder-se à cirurgia e efectuar uma hemilaminectomia de descompressão e 

fenestração nas primeiras 48 horas desde o aparecimento dos sintomas. Um grau 5 deve 

ser considerado uma emergência cirúrgica, e deve receber de imediato uma descompressão 
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por hemilaminectomia e fenestração, tendo sempre em conta que o prognóstico nestes 

casos é bastante reservado. Se a presença de sensibilidade profunda estiver intacta na 

altura da cirurgia, então a probabilidade de uma recuperação completa com descompressão 

cirúrgica é de 85 a 90%. 

  A fenestração quando efectuada após 48 horas do início da sintomatologia, tem apenas 

benefícios profiláticos, pois previne o aumento da protusão de material para a medula 

espinhal.  

  A corpectomia lateral parece ser uma técnica eficiente no tratamento de afecções crónicas 

de disco intervertebral toracolombares. Não é uma técnica muito exigente, especialmente 

quando efectuada através de um acesso lateral normal. Se não for possível remover 

satisfatoriamente todo o material de disco, pode ser sempre efectuada uma pediculectomia, 

foraminotomia ou hemilaminectomia concomitante. Complicações associadas a esta técnica 

ainda não foram descritas, mas tendo em conta as estruturas anatómicas da região, pode-se 

especular possíveis lesões de nervos espinhais, lesões do seio venoso ou pneumotórax na 

região torácica. É uma técnica boa para substituir a hemilaminectomia quando estamos 

perante uma doença crónica toracolombar lateralizada, pois desta forma a manipulação da 

medula espinhal é limitada, evitando assim, temporariamente, o agravamento do estado 

neurológico do animal.  

O prognóstico de obter um bom resultado vai diminuindo e o tempo de recuperação pós-

cirúrgico vai aumentando à medida que mais tempo decorre desde o aparecimento dos 

sinais clínicos até se realizar a descompressão. Sendo assim, na presença de uma situação 

em que o cão começa a perder as capacidades ambulatórias e os proprietários têm 

possibilidade de seguir para cirurgia, esta deve ser realizada o mais cedo possível. 

Outra parte importante no maneio das hérnias discais é o pós-cirúrgico. É de extrema 

importância manter o animal limpo e ir-lhe mudando o decúbito, para não haver 

possibilidade de se criarem feridas de decúbito. Outra parte importante é o controlo da 

função urinária, pois muitos destes animais perdem, definitivamente ou temporariamente, a 

capacidade voluntária de controlar a micção e desenvolvem, frequentemente, infecções 

urinárias que podem piorar em muito a sua qualidade de vida. Sendo assim é importante ir 

fazendo palpações regulares da bexiga de modo a esvaziá-la sempre que necessário, e ir 

fazendo urianálises regulares de controlo.  

Para completar o sucesso terapêutico é importante implementar boas técnicas fisioterápicas, 

de modo a aumentar a qualidade de vida do animal ao estimular a sua musculatura, que vai 

atrofiando devido ao desuso e ao incentivá-lo a movimentar-se e a querer voltar à 

normalidade. Estas técnicas são essenciais para que o animal se sinta acompanhado e 

estimulado e é crucial para um dono acompanhar toda a evolução do seu animal e 

presenciar a sua melhoria clínica, de modo a ser mais fácil convencê-lo a comprometer-se a 
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cumprir todas as etapas do tratamento e que ele próprio sinta vontade de auxiliar na 

recuperação completa do seu animal de companhia.  
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Anexo 1- Avaliação dos pares craneanos: 

 

Nervo olfatório ( I nervo craniano ) : origina-se no cérebro e é sensorial e responsável 

pelo sentido do olfacto (LeCouteur and Grandy, 2004). O olfacto pode ser avaliado através 

de uma substância aromática, mas não irritante para a mucosa nasal. Álcool, xilol, benzol ou 

comida de gato parecem estimular os nervos olfactórios (Oliver, et al., 1997). Basta apenas 

embeber uma cotonete em álcool ou com uma substância bastante odorífera, para o animal 

tentar lamber ou efectuar um afastamento da cabeça por aversão. É importante ter em conta 

que um animal que fareje nem sempre tem a percepção dos odores (Moureau and Wheeler, 

1995). As substâncias irritantes como é o exemplo da amónia e do tabaco não podem ser 

usadas, já que estimulam as terminações do nervo trigémeo da mucosa nasal (Oliver, et al., 

1997). A maior parte dos animais que não consegue cheirar não comerá, de forma que 

perguntar ao proprietário sobre o apetite é importante (Chrisman, et al., 2005). As rinites são 

a causa mais frequente da diminuição (hiposmia) ou perda do olfacto (anosmia). Os 

processos de natureza tumoral ou doenças víricas como a esgana podem também afectar o 

olfacto (Oliver, et al., 1997 e Moureau and Wheeler, 1995). 

 

Nervo óptico ( II nervo craniano ) : também se origina no cérebro (diencéfalo), é sensorial 

e está ligado à visão e à percepção de luz (LeCouteur and Grandy, 2004). Este nervo é 

avaliado com o teste da resposta a ameaça. O mecanismo aferente responsável pela 

resposta a ameaça é o mesmo que o da visão. A componente aferente desta resposta é 

mediada pelo nervo facial, responsável pelo encerramento da fenda palpebral (LeCouteur 

and Grandy, 2004). O teste de ameaça é realizado quando o examinador efectua um 

movimento brusco em direcção ao globo ocular a testar e deve ser apreciado um 

encerramento das pálpebras e possível retracção da cabeça (Oliver, et al., 1997 e Moureau 

and Wheeler, 1995). Deve-se evitar tocar em qualquer região da face, bem como causar 

correntes de ar com a deslocação da mão, que iriam estimular o nervo trigémeo (Chrisman, 

et al., 2005 e De Lahunta, 1983). É possível também avaliar a visão observando o 

movimento do animal em ambientes desconhecidos, ao evitar obstáculos ou ao seguir o 

movimento de um objecto (Oliver e Moureau and Wheeler, 1995).  

A resposta a ameaça vai envolver para além das estruturas centrais da visão, a cápsula 

interna, o córtex motor, a ponte, seguindo-se a projecção contra-lateral para o córtex 

cerebelar e finalmente o núcleo do nervo facial. Por este motivo, e relativamente à resposta 

à ameaça, as lesões cerebelares podem originar uma resposta deficiente a nível ipsilateral, 

enquanto que as lesões localizadas no córtex cerebral podem determinar alterações a nível 

contra-lateral (Oliver, et al., 1997). 

O reflexo luminoso pupilar além de avaliar os nervos ópticos, também avalia os nervos 

oculomotores (NC III) e pode ser testado por meio da iluminação de uma pupila e da 
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observação da constrição pupilar no olho testado ( resposta directa ) e no olho oposto ( 

resposta consensual ). Se a resposta directa ou a consensual estiver ausente, então a lesão 

está a afectar o NCII e o NCIII e os seus trajectos associados através do diencéfalo e do 

mesencéfalo (Chrisman, et al., 2005). Os sinais clínicos de disfunção do nervo óptico são 

caracterizados pelos défices visuais e midríase (Oliver, et al., 1997). 

 

Nervo oculomotor ( III nervo craniano ): origina-se no tronco cerebral (mesencéfalo) e 

fornece inervação motora para o globo ocular. Tem uma divisão parassimpática que contrai 

a pupila em resposta à luz (acomodação pupilar) e uma divisão simpática que move o globo 

ocular via músculos extra-oculares. Também há alguma inervação dos músculos 

periorbitários, de modo que o dano ao nervo oculomotor pode causar ptose (queda da 

pálpebra superior) (LeCouteur and Grandy, 2004 e Moureau and Wheeler, 1995). O 

examinador testa este nervo através do reflexo pupilar à luz no qual se deve observar a 

constrição da pupila de ambos os olhos (Oliver, et al., 1997). Outro modo é a observação do 

movimento dos olhos do animal à medida que olha para várias direcções voluntariamente ou 

em resposta a movimentos efectuados no seu campo de visão. Mas um método mais directo 

consiste em eliciar movimentos vestibulares do olho (nistagmus fisiológico) movendo a 

cabeça do animal lateralmente (Oliver, et al., 1997). Quando os olhos permanecem fixos na 

órbita aquando do movimento da cabeça, dá-se o chamado fenómeno dos “Olhos de 

boneca” e é normalmente acompanhado de trauma craniano e hemorragias cerebrais 

(Moureau and Wheeler, 1995). Deve ser observado um movimento simétrico dos globos 

oculares (reflexo oculovestibular) (Oliver, et al., 1997). Também se deve avaliar o 

posicionamento do globo ocular, pois no caso de danificação deste nervo ou dos seus 

núcleos no mesencéfalo, o animal surge com um estrabismo ventrolateral (posição para 

baixo e para fora) (Chrisman, et al., 2005) e com as pupilas dilatadas (Oliver, et al., 1997) e 

não responde a estímulos luminosos, referida como oftalmoplegia interna (De Lahunta, 

1983).  

 

Nervo troclear ( IV nervo craniano ): origina-se no tronco cerebral (mesencéfalo) e fornece 

inervação motora para o globo ocular. Ele move o globo ocular via músculos extra-oculares 

(músculo oblíquo dorsal) (LeCouteur and Grandy, 2004). Lesões neste nervo podem causar 

uma rotação lateral do olho, que se observa melhor no gato por possuir uma pupila vertical 

(Chrisman, et al., 2005 ; Oliver, et al., 1997 e Moureau and Wheeler, 1995). Esta 

lateralização pode ser também ser observada através do exame de retina por oftalmoscopia 

directa onde se visualizam os vasos retinianos superiores desviados lateralmente (Oliver, et 

al., 1997). 
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Nervo Trigémeo ( V nervo craniano ): é um nervo motor e sensorial. Origina-se no tronco 

cerebral (metencéfalo) e fornece informação de dor e propioceptiva a partir da cabeça, bem 

como inervação motora para os músculos da mastigação. A informação sensorial 

(nociceptiva) é levada para o hemisfério cerebral contralateral via tálamo e gera respostas 

que evitam a dor. Testa-se este nervo pelos reflexos corneano, palpebral e retractor ocular, 

bem como avaliando o tónus muscular da mandíbula e por meio de estimulação da face 

(LeCouteur and Grandy, 2004). Este nervo é composto por três ramos: o oftálmico, que é 

responsável pela sensação da região orbitária e zona dorsal da área nasal (Oliver, et al., 

1997), este ramo emerge do crânio através da fissura orbital, juntamente com o nervo 

oculomotor, troclear e abducente (Sisson, 1986). Outro dos ramos é o maxilar, que é 

responsável pela distribuição da inervação sensorial da pele na face, porção nasal lateral e 

que juntamente com o ramo oftálmico é responsável pelo reflexo palpebral (Oliver, et al., 

1997). Abandona o crânio através do foramen redondo e canal alar (Sisson, 1986). Por 

último, o ramo mandibular que providencia sensibilidade à mandíbula, sendo o único com 

função motora dos três e que inerva os músculos masséteres, temporais, digástricos, 

milohioideus e pterigóides (Oliver, et al., 1997 ; Moureau and Wheeler, 1995). Pelo facto das 

vias sensoriais do nervo trigémeo apresentarem uma projecção predominantemente contra-

lateral, as lesões unilaterais do córtex somatossensorial, cápsula interna e núcleo ventro-

medial do tálamo originam uma hipoalgesia facial contralateral (Moureau and Wheeler, 

1995).  

Ao tocar no canto medial do olho vamos estar a testar o nervo oftálmico e no canto lateral o 

nervo maxilar, que em conjunto vão formar o reflexo palpebral. (Chrisman, et al., 2005, 

Oliver, et al., 1997). Deve ser também avaliada a sensação da córnea, através da sua 

estimulação com uma cotonete húmida, que deve levar também a um encerramento da 

pálpebra. No decurso de uma lesão da inervação da córnea é possível observar uma 

diminuição da secreção de lágrimas, por perda da estimulação aferente da produção de 

lágrimas (De Lahunta, 1983). Tocar na superfície interna ou nos pêlos do ouvido externo  

estimula o ramo maxilar e normalmente causa um sacudir das orelhas (especialmente no 

gato) controlado pela via motora do nervo facial (Moureau and Wheeler, 1995). Para concluir 

a avaliação do ramo maxilar dever ser testada a sensação intranasal, por meio da inserção 

de uma pinça hemostática no interior da narina, o que induz o animal, por um lado a 

movimentar a cabeça no sentido oposto para evitar o estímulo (Chrisman, et al., 2005 e De 

Lahunta, 1983), logo é necessário um reconhecimento consciente do estimulo, que se 

projecta para o tálamo contralateral e cortéx pariental. Por outro lado leva também a um 

movimento ipsilateral dos músculos de expressão facial, através da estimulação do arco 

reflexo constituído pelo nervo craneano V e VII (Oliver, et al., 1997). 

Por último, a avaliação do ramo mandibular é feita através do estudo sensorial da porção 

mandibular da face e também pelo tónus muscular, função e atrofia dos músculos temporal 



Dissertação de Mestrado – Guardado, C.                                                                 Hérnias discais toracolombares 

 105 

e masséter (Oliver, et al., 1997 e Moureau and Wheeler, 1995). Uma lesão bilateral resulta 

numa mandíbula caída impossível de fechar voluntariamente e uma lesão unilateral traduz-

se numa diminuição do tónus de encerramento mandibular (Chrisman,  et al., 2005 e 

Moureau and Wheeler, 1995) mas são mais difíceis de detectar até surgirem atrofias 

musculares específicas (Oliver, et al., 1997). Paralisias bilaterais da parte motora do 

trigémeo surgem em casos de raiva e neurites idiopáticas do trigémeo (Moureau and 

Wheeler, 1995). 

 

Nervo Abducente ( VI nervo craneano ): origina-se no tronco cerebral (mielencéfalo) e 

fornece inervação motora para o globo ocular. Ele move o globo ocular via músculos extra-

oculares e retrator ocular. (LeCouteur and Grandy, 2004). O exame clínico do nervo VI inclui 

a examinação da posição e movimentos do olho (reflexo oculocefálico) e do reflexo corneal 

(Moureau and Wheeler, 1995). As lesões do nervo abducente traduzem-se por um 

estrabismo ventro-medial e por uma incapacidade de retracção do globo ocular dentro da 

órbita. (Oliver, et al., 1997 e Moureau and Wheeler, 1995). A retracção do globo ocular 

(reflexo corneano) ocorre quando as pálpebras são mantidas abertas e a córnea é 

gentilmente tocada. Ocorre perda deste reflexo em casos de lesões na porção sensorial dos 

nervos trigémeos e suas conexões na ponte e na medula oblonga e lesões nos nervos 

abducentes ou seus núcleos na medula oblonga rostral. (Chrisman, et al., 2005).  

 

Nervo facial ( VII nervo craneano ): origina-se no tronco cerebral (mielencéfalo) e tem 

função tanto motora como sensorial. É motor para os músculos da expressão facial, as 

glândulas lacrimais e salivares. (LeCouteur and Grandy, 2004) É sensorial (paladar) no 

palato e dois terços rostrais da língua. (LeCouteur and Grandy, 2004; Oliver, et al., 1997 e 

Moureau and Wheeler, 1995). A parte motora pode ser avaliada através da expressão facial. 

Em caso de lesão é possível observar parésia ou paralisia dos músculos faciais. Os lábios, 

as pálpebras e as orelhas podem apresentar-se caídas. O nariz apresenta-se desviado para 

o lado saudável por falta de tónus muscular do lado oposto. A fissura palpebral pode 

apresentar-se exageradamente aberta e pode haver uma falha no seu encerramento ao 

testar o reflexo corneal e palpebral (Oliver, et al., 1997 e Moureau and Wheeler, 1995). Uma 

lesão ao nível das fibras parassimpáticas do nervo facial, resulta numa situação clínica de 

queratoconjuntivite seca, por deficiente produção lacrimal, que pode ser comprovada 

através do teste de Schirmer, que deve apresentar uma leitura normal de 15-25 mm/min ( 

De Lahunta, 1983). O paladar é testado através da utilização de uma cotonete embebida em 

atropina, que de seguida é aplicada na superfície lingual rostral. É testado primeiro o lado 

afectado. Cães normais reagem imediatamente ao sabor da cotonete retraindo a cabeça. 

Reacções mais demoradas podem ocorrer na medida em que a atropina se espalha para as 

áreas normais da língua (Oliver, et al., 1997 e Moureau and Wheeler, 1995). Normalmente, 
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se o nervo facial está afectado, beliscar o lábio do animal vai lhe provocar dor (transmitida 

pelo nervo V) mas os lábios permaneceram imóveis devido à falha de resposta motora deste 

nervo (Moureau and Wheeler, 1995). 

 

Nervo vestibulococlear ( VIII nervo craneano ): origina-se no tronco cerebral 

(mielencéfalo) e é sensorial, sendo responsável pela audição, por alterações na postura com 

relação à gravidade, pela detecção do movimento angular (rotacional) e pela regulação do 

tónus muscular extra-ocular (LeCouteur and Grandy, 2004). Este nervo compreende dois 

ramos: a divisão coclear que é a responsável pela audição e a divisão vestibular que 

providência a informação acerca da orientação da cabeça no que diz respeito à gravidade 

(Oliver, et al., 1997 e Moureau and Wheeler, 1995). É muito subjectivo o tipo de testes 

usados para comprovar a integridade do nervo coclear, na medida em que a audição é 

testada grosseiramente por meio de observação de uma resposta a ruídos, tais como 

assobios, gritos ou palmas (Moureau and Wheeler, 1995). Mas por vezes são obtidos falsos 

positivos porque são criadas vibrações ou dicas visuais que podem sugerir a presença de 

audição, ela é referida como a audição não coclear (Chrisman, et al., 2005 e Oliver, et al., 

1997). Testes mais objectivos relativos à audição incluem a utilização de audiometria e dos 

potenciais evocados auditivos no tronco cerebral (BAER) que medem a actividade eléctrica 

cerebral em resposta a estímulos auditivos (Oliver, et al., 1997 e Moureau and Wheeler, 

1995). Anomalias no sistema vestibular produzem sinais muito característicos. A maioria das 

lesões vestibulares são unilaterais, excepto em anomalias congénitas e ocasionalmente em 

doenças inflamatórias. Numa doença vestibular unilateral normalmente existe ataxia, 

nistagmus, head tilt e estrabismo posicional (Oliver, et al., 1997). Anomalias vestibulares são 

responsáveis também por causar circling, dificuldade em manter o equilíbrio e uma possível 

hemiparésia (Moureau and Wheeler, 1995). Quando a presença de nistagmus ocorre sem 

que exista qualquer movimento da cabeça, ele é definido como espontâneo ou patológico. 

Como o lado do sistema vestibular afectado é menos activo que o lado normal, o nistagmus 

espontâneo apresenta, geralmente, a fase rápida para o lado saudável (De Lahunta, 1983), 

definindo-se assim o nistagmus sendo direito ou esquerdo (Moureau and Wheeler, 1995). O 

nistagmus espontâneo, com direcção horizontal ou rotatório, pode ser observado nas lesões 

vestibulares periféricas e centrais. Enquanto que o nistagmus vertical é característico de 

lesões centrais (Oliver, et al., 1997). O nistagmus pendular está associado com defeitos 

visuais e doenças cerebelares, mas também pode surgir em cachorros com ou sem 

anormalidades do sistema visual (De Lahunta, 1983 e Moureau and Wheeler, 1995). O 

nistagmus posicional é o tipo de nistagmus que apenas ocorre quando a cabeça do animal é 

mantida em determinada posição, como é o exemplo do decúbito dorsal. Quando este tipo 

de nistagmus muda de direcção, de acordo com as diferentes posições da cabeça, sugere 

fortemente uma lesão central (Oliver, et al., 1997). O nistagmus pós-rotatório pode ajudar a 
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avaliar a doença vestibular. Se um animal é girado rapidamente, um nistagmus fisiológico é 

induzido (Oliver, et al., 1997). A presença de um nistagmus pós-rotatório que é 

marcadamente diferente consoante o animal é rodado para a direita ou para a esquerda é 

uma evidência de distúrbios vestibulares (De Lahunta, 1983). Um outro teste, mas de muito 

difícil realização, porque o animal teria de ser bastante cooperativo, mas que é muito 

utilizado em animais comatosos é o teste calórico. Tem a vantagem de se ter acesso a cada 

lado do animal individualmente. O teste é realizado através da introdução no canal auditivo 

de água gelada, observando o nistagmus resultante. O nistagmus induzido tem a sua fase 

rápida para o lado oposto ao da introdução da água. Água quente também produz o mesmo 

efeito mas o nistagmus é na direcção contrária. (Oliver, et al., 1997).  

Durante a resposta cervical tónica, os globos oculares devem permanecer no centro das 

fendas palpebrais. Quando isso não acontece, o estrabismo posicional (ventro-lateral) que 

daí resulta indica o lado do sistema vestibular afectado (Chrisman, et al., 2005) 

A falta de coordenação entre a cabeça, tronco e membros resulta num estado de 

desequilíbrio. A cabeça é inclinada para o lado afectado, excepção feita para algumas 

lesões centrais que possam envolver os pedúnculos cerebelosos (Síndrome Vestibular 

Central Paradoxal). A partir dos tractos vestibulo-espinhais e após sinapse nos neurónios da 

substância cinzenta ventral, surge uma acção facilitadora para os músculos a nível 

ipsilateral. A cabeça inclinada, a inclinação do tronco e a realização de círculos para o lado 

afectado, reflectem a diminuição na actividade extensora a nível ipsilateral e o seu aumento 

no lado oposto (Moureau and Wheeler, 1995). 

 

Nervo Glossofaríngeo ( IX nervo craneano ): origina-se na parte caudal do tronco cerebral 

(mielencéfalo) e fornece inervação sensorial (paladar) para o terço caudal da língua, 

sensação para a faringe e inervação motora para a faringe, o palato, a laringe e algumas 

glândulas salivares (LeCouteur and Grandy, 2004). É ele que faz a inervação 

parassimpática das glândulas salivares parótida e zigomática (Oliver, et al., 1997 e Moureau 

and Wheeler, 1995).  A funcionalidade deste nervo é testada ao mesmo tempo que a do 

nervo vago pois ambos inervam as mesmas zonas em conjunto (Moureau and Wheeler, 

1995). A via sensorial deste nervo pode ser testada da mesma forma que a já referida para 

o nervo facial (VII) sendo que a única alteração é a colocação da cotonete numa zona mais 

caudal da língua mas de mais difícil acesso (Oliver, et al., 1997). Perante alterações do 

nervo glossofaríngeo, é possível detectar sinais clínicos de disfagia e regurgitação de 

material alimentar não digerido. Para avaliação deste nervo é frequentemente utilizado o 

reflexo de deglutição (Moureau and Wheeler, 1995). A deglutição é avaliada pela aplicação 

de pressão externa nos ossos hióides para estimular a resposta de deglutição ou pela 

estimulação da faringe com um dedo para disparar uma resposta de engasgamento 

(Chrisman, et al., 2005 e De Lahunta, 1983). Lesões a afectar o nervo glossofaríngeo 
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normalmente estão associadas com doenças infecciosas, traumas ou tumores a afectar o 

tronco cerebral. Normalmente há envolvimento de outros nervos e estão presentes sinais de 

doença central (Moureau and Wheeler, 1995). 

 

Nervo Vago ( X nervo craneano): Origina-se no tronco cerebral (mielencéfalo) e tem 

predominantemente funções autónomas e algumas motoras somáticas. Ele regula a 

motilidade gastrointestinal, tem funções reguladoras sobre o coração, fornece função motora 

para a deglutição (juntamente com o IX nervo craneano) e regula a motilidade esofágica 

(LeCouteur and Grandy, 2004). É também responsável pelo funcionamento da laringe e pela 

vocalização. Sendo assim, a presença de uma alteração vocal (disfonia) na anamnese pode 

ser causada por lesão no nervo vago, ou ser decorrente de lesões nos músculos laríngeos 

ou medula oblonga caudal. Lesões nestas zonas podem também causar um estridor. É 

detectado um ruído respiratório estridente e de alto volume frequentemente associado à 

inspiração, sinal este que se encontra associado a uma parésia ou paralisia da laringe uni 

ou bilateral (Chrisman, et al., 2005).  

Ao ser responsável, juntamente com o nervo glossofaríngeo, pelo reflexo de deglutição, um 

animal com anomalias ao nível deste nervo surge com disfagia.  Sendo assim, a 

funcionalidade deste nervo é testada de igual maneira à referida para o nervo IX (Moureau 

and Wheeler, 1995). O clínico tem de ter em atenção ao examinar animais com dificuldades 

de deglutição, pois a disfagia é um dos sinais clínicos de Raiva. 

 A actividade parassimpática do nervo vago, já que é ele o responsável por toda a inervação 

parassimpática das vísceras abdominais e torácicas, é testada através do reflexo 

oculocardíaco (Moureau and Wheeler, 1995). 

 

Nervo Acessório ( XI nervo craneano): origina-se na parte caudal do tronco cerebral 

(mielencéfalo) e na medula cervical espinhal cervical caudal (C1-C5). Fornece inervação 

motora para os músculos trapézio e porções do musculo braquiocefálico e esternocefálico e 

em menor proporção para a cabeça (LeCouteur and Grandy, 2004; Oliver, et al., 1997 e 

Moureau and Wheeler, 1995). Estes músculos são responsáveis pelo suporte lateral do 

pescoço e participam nos movimentos do ombro e parte superior do membro torácico 

(Moureau and Wheeler, 1995). Uma paralisia deste nervo é rara, mas quando existe, surge 

acompanhada de uma atrofia dos músculos em cima mencionados, com um certo grau de 

desvio do pescoço para o lado afectado (Moureau and Wheeler, 1995). Os músculos 

trapézio e braquiocefálico surgem atrofiados à palpação (Chrisman, et al., 2005). 

 

Nervo Hipoglosso ( XII nervo craneano ): origina-se no tronco cerebral (mielencéfalo) e é 

responsável pela inervação motora da língua (LeCouteur and Grandy, 2004). Lesões neste 

nervo podem induzir uma falha na retracção da língua em resposta ao seu estiramento e 
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desvio lateral da mesma. Numa fase aguda de paralise unilateral do hipoglosso, o desvio é 

para o lado oposto ao da lesão. Em casos crónicos, a atrofia e a contracção fibrótica 

resultam num desvio ipsilateral da língua (Moureau and Wheeler, 1995). Os músculos da 

língua são responsáveis pela retracção e protusão da língua. Embora a funcionalidade desta 

possa ser testada apenas ao observar o animal a beber água, existem testes mais 

específicos para cada uma destas fases (Chrisman, et al., 2005 e Oliver, et al., 1997). Para 

testar a capacidade de protusão basta molhar o nariz do animal e observar a sua 

capacidade de estender a língua. A força de retracção pode ser testada puxando a língua 

com o auxílio de uma gaze (Oliver, et al., 1997 e Moureau and Wheeler, 1995). 
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Anexo 2. Patologia Médica 

Tabela19. Frequência absoluta e relativa dos casos de Ginecologia e Obstectrícia 

Ginecologia e Obstetrícia Frequência Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 
Piómetra 22 48.9% 

Vulvovaginite 17 37.8% 
Mamite 2 4.4% 

Hiperplasia Benigna de Mama 1 2.2% 
Distócia 3 6.7% 
Total 45 100.0% 

 

Tabela 20. Frequência absoluta e relativa dos casos de Andrologia 

Andrologia Frequência 
Absoluta 

Frequência Relativa 
(%) 

Hiperplasia Benigna de Próstrata 13 46.4% 
Quisto Prostático 7 25.0% 

Quisto Para-prostático 2 7.1% 
Neoplasia testicular 3 10.7% 

Criptorquidismo abdominal 2 7.1% 
Criptorquidismo inguinal 1 3.6% 

Total 28 100.0% 

 
Tabela 21. Frequência absoluta e relativa dos casos de Cardiologia 

  

Tabela 22. Frequência absoluta e relativa dos casos de afecções Pancreáticas 

Cardiologia Frequência 
Absoluta 

Frequência Relativa (%) 

Estenose Pulmonar 3 11.1% 
Cardiomiopatia dilatada 4 14.8% 

Cardiomiopatia 
Hipertrófica 

1 3.7% 

Insuficiência Cardíaca 
congestiva 

2 7.4% 

Displasia Tricúspide 1 3.7% 
Endocardiose Mitral 3 11.1% 

Mesotelioma 1 3.7% 
Derrame Pericárdio 3 11.1% 
Bloqueio ramo direito 1 3.7% 
Defeito do Septo atrial 1 3.7% 
Hipertensão Arterial 5 18.5% 

Trombólise 2 7.4% 
Total 27 100.0% 

Patologia 
Pancreática 

Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

Pancreatite 3 50.0% 
Abcessos 

Pancreáticos 
2 33.3% 

Neoplasia mesentérica 1 16.7% 
Total 6 100.0% 
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Tabela 23. Frequência absoluta e relativa dos casos de Neurologia 

Neurologia Frequência Absoluta 
Frequência 
Relativa (%) 

Sintoma   

Convulsões 11 19.6% 
Ataxia dos Posteriores 5 8.9% 

Status Epiléptico 1 1.8% 

Patologia   

Hérnia Discal Cervical 7 12.5% 
Hérnia Discal Toracolombar 12 21.4% 

Hérnia discal Lombar 3 5.4% 
Alteração SNC 4 7.1% 

Síndrome do Vestibular 3 5.4% 
Meningite 2 3.6% 

Luxação Atlanto-Axial 2 3.6% 
Síndrome de Woobler 2 3.6% 
Fracturas de Coluna 2 3.6% 
Tumor Craneano 1 1.8% 
Discoespondilite 1 1.8% 

Total 56 100.0% 

 

Tabela 24. Frequência absoluta e relativa dos casos de Gastrenterologia 

Gastrenterologia Frequência Absoluta 
Frequência 
Relativa (%) 

Gastrite 7 7.4% 

Gastroenterite 34 35.8% 

Enterite 11 11.6% 

Corpo estranho 10 10.5% 

Colite 5 5.3% 

Torção de Estômago 6 6.3% 

Parasitismo gastrointestinal 6 6.3% 

Abcesso glândulas anais 5 5.3% 

Enteropatia por perda de proteína 3 3.2% 

Fecaloma 3 3.2% 

Peritonite 1 1.1% 

Megaesófago 1 1.1% 

Dilatação Gástrica 1 1.1% 

Hemoabdómen 1 1.1% 

Massa duodenal 1 1.1% 

Total 95 100.0% 

 
Tabela 25. Frequência absoluta e relativa dos casos de Endocrinologia 

 
 
 
 
 
 

Endocrinologia Frequência Absoluta 
Frequência 
Relativa (%) 

Diabetes Mellitus 9 47.4% 
Hipotiroidismo 5 26.3% 

Síndrome de Cushing 3 15.8% 

Hipoadrenocorticismo 2 10.5% 
Total 19 100.0% 
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Tabela 26. Frequência absoluta e relativa dos casos de afecções Hepáticas 
 

Patologia Hepática Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 
Lipidose Hepática 7 35.0% 

Estase biliar 5 25.0% 
Tumor Hepático 3 15.0% 

Alterações Hepáticas 2 10.0% 
Cirrose Hepática 2 10.0% 

Hepatite 1 5.0% 
Total 20 100.0% 

 
Tabela 27. Frequência absoluta e relativa dos casos de Estomatologia e Odontologia 
 

Estomatologia e Odontologia Frequência 
Absoluta 

Frequência Relativa (%) 

Doença Periodontal 31 68.9% 
Estomatite Eosinofílica 3 6.7% 

Fenda Palatina 3 6.7% 
Rânula 3 6.7% 

Fractura Dentária 2 4.4% 
Epulis 2 4.4% 

Tumefacção Sub-Mandibular 1 2.2% 
Total 45 100.0% 

 
Tabela 28. Frequência absoluta e relativa dos casos de afecções Respiratórias 
 

Patologia Respiratórias Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 
Edema Pulmonar 15 25.4% 

Contusão Pulmonar 7 11.9% 
Traqueíte 7 11.9% 

Pneumotórax 5 8.5% 
Pneumonia 5 8.5% 

Massa Torácica 5 8.5% 
Bronquite Alérgica 4 6.8% 
Efusão Pleural 3 5.1% 
Hemotórax 2 3.4% 
Piotórax 2 3.4% 

Colapso Traqueia 2 3.4% 
Paralisia de Laringe 1 1.7% 
Enfisema Pulmonar 1 1.7% 

Total 59 100.0% 

 
Tabela 29. Frequência absoluta e relativa dos casos de Toxicologia 
 

Toxicologia Frequência 
Absoluta 

Frequência Relativa (%) 

Intoxicação por Dicumarínicos 4 26.7% 
Intoxicação por 

Organofosforados 
2 13.3% 

Intoxicação por Paracetamol 7 46.7% 
Intoxicação por Amitraz 2 13.3% 

Total 15 100.0% 
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Tabela 30. Frequência absoluta e relativa dos casos de Dermatologia 
 

Dermatologia Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

DAPP 13 33.3% 
Dermatite por Alergia Alimentar 4 10.3% 

Pododermatite 2 5.1% 
Dermatite a Malassezia 2 5.1% 
Sarna por Demodex 3 7.7% 
Sarna por Sarcoptes 2 5.1% 

Dermatofitose 2 5.1% 
Síndrome Paraneoplásico 1 2.6% 
Síndrome de Hot Spot 2 5.1% 
Dermatite Psicogénica 7 17.9% 

Linfoma de Pele 1 2.6% 
Total 39 100.0% 

 
Tabela 31. Frequência absoluta e relativa dos casos de Nefrologia e Urologia 
 

Nefrologia e Urologia Frequência Absoluta 
Frequência 
Relativa (%) 

IRC 15 20.5% 
FLUTD 17 23.3% 
ITU 22 30.1% 

Hidronefrose 3 4.1% 
Cálculos Urinários 7 9.6% 

IRA 5 6.8% 
Pielonefrite 2 2.7% 

Cistite Hemorrágica 2 2.7% 
Total 73 100.0% 

 
Tabela 32. Frequência absoluta e relativa dos casos de doenças Infecciosas e Parasitárias 
 

Doenças Infecciosas e Parasitárias Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Coriza 19 21.6% 
PIF 3 3.4% 

Herpesvirus 1 1.1% 
Esgana 2 2.3% 
Tétano 1 1.1% 
FIV 7 8.0% 
Felv 11 12.5% 

Dirofilariose 7 8.0% 
Leishmaniose 3 3.4% 
Erlichiose 5 5.7% 
Ricketsiose 2 2.3% 
Babesiose 2 2.3% 

Traqueobronquite Infecciosa Canina 7 8.0% 
Parvovirose 13 14.8% 
Calicivirose 3 3.4% 
Pastereullose 2 2.3% 

Total 88 100.0% 
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Tabela 33. Frequência absoluta e relativa dos casos de afecções do Sistema Linfo-
Hematopoiético 
 

Patologia do Sistema Linfo-
Hematopoiético 

Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

Linfoma 3 5.6% 
Linfoma Mesentérico 1 1.9% 
Neoplasia Esplénica 7 13.0% 

Metástases Esplénicas 5 9.3% 
Anemias 37 68.5% 

Suspeita de CID 1 1.9% 
Total 54 100.0% 

 
Tabela 34. Frequência absoluta e relativa dos casos de Sistema Muscular e Osteoarticular 
 

Sistema Muscular e Osteoarticular Frequência 
Absoluta 

Frequência Relativa 
(%) 

Muscular   

Hérnia Perineal 5 4.5% 
Hérnia Abdominal 3 2.7% 

Hérnia Diafragmática 8 7.2% 
Hérnia Inguinal 2 1.8% 
Hérnia Umbilical 15 13.5% 

Tendinite 1 0.9% 
Miosite 15 13.5% 

Esquelético e Articular   

Higroma 1 0.9% 
Luxação Coxo-Femoral 3 2.7% 

Fractura de Bacia 3 2.7% 
Ruptura de Ligamentos 9 8.1% 
Fractura de Fémur 7 6.3% 
Fractura de Tíbia 5 4.5% 
Displasia de Anca 15 13.5% 
Luxação de Rotula 2 1.8% 
Luxação Cárpica 1 0.9% 
Luxação de Ombro 1 0.9% 
Fractura Rádio 1 0.9% 
Fractura Úmero 1 0.9% 

Fractura Mandíbula 1 0.9% 
Fractura de Costela 1 0.9% 
Fractura do Frontal 1 0.9% 

Ruptura do Ligamento Cruzado Cranial 6 5.4% 
Osteomielite 2 1.8% 

Pectus Escavatum 2 1.8% 
Total 111 100.0% 
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Tabela 35. Frequência absoluta e relativa dos casos de Oftalmologia 
 

Oftalmologia Frequência Absoluta 
Frequência 
Relativa (%) 

Luxação do Cristalino 1 1.3% 
Cataratas 37 46.3% 
Entropion 11 13.8% 

Úlceras de Córnea 8 10.0% 
Conjuntivite 13 16.3% 

Sequestros de Córnea 3 3.8% 
Uveíte 2 2.5% 

Edema de Pálpebra 1 1.3% 
Glaucoma 2 2.5% 

Queratoconjuntivite Seca 2 2.5% 
Total 80 1 

 
Tabela 36. Frequência absoluta e relativa dos casos de Otorrinolaringologia 
 

Otorrinolaringologia 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 
(%) 

Otite Parasitaria 21 23.6% 
Otite Malassezia 17 19.1% 

Otite Mista 14 15.7% 
Otite Bacteriana 10 11.2% 

Otite a Corpo Estranho 7 7.9% 
Rinite 5 5.6% 

Otohematoma 7 7.9% 
Carcinoma das Células Escamosas 1 1.1% 

Otite Crónica 7 7.9% 
Total 89 100.0% 
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Anexo 3. Patologia Cirúrgica 
 
Tabela 37. Frequência absoluta e relativa dos vários tipos de cirurgia de tecidos moles 
realizados  
 

Cirurgia dos tecidos moles Frequência 
absoluta 

Frequência relativa (%) 

Cistostomia 9 2.295918 
Correcção de otohematoma 5 1.27551 

Enucleação 2 0.510204 
Mastectomia 39 9.94898 

Exérese de Baço 7 1.785714 
Exérese de Epúlide 3 0.765306 

Exérese de Fibrosarcoma 4 1.020408 
Exérese de Lipoma 3 0.765306 

Laparotomia Exploratória 15 3.826531 
Flap da 3ª Pálpebra 5 1.27551 

Blefaroplastia por Entropion 6 1.530612 
Gastropexia e gastrotomia 9 2.295918 
Exérese de melanoma 1 0.255102 
Exérese de nódulos 54 13.77551 

Exérese de tumor de mesentério 1 0.255102 
Exérese de glândulas anais 7 1.785714 

Exérese de rânula 3 0.765306 
Exérese de tumores hepáticos 9 2.295918 

Enterectomia 19 4.846939 
Extracção de dentes 13 3.316327 

Histerectomia 2 0.510204 
Excisão de linfonodos 27 6.887755 

Herniorrafia 33 8.418367 
Orquiectomia 41 10.45918 

Ovariohisterectomia 59 15.05102 
Uretrostomia 7 1.785714 

Implantes de pele 2 0.510204 
Extracção de unhas 4 1.020408 

Herniorrafia diafragmática 3 0.765306 
Total 392 100 
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Tabela 38. Frequência absoluta e relativa dos vários tipos de cirurgia ortopédica realizados  
 

Cirurgia Ortopédica 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 
(%) 

Amputações 5 9.3% 
Desplastia do Ligamento Cruzado Anterior 2 3.7% 

Osteossíntese Tíbia 2 3.7% 
Osteossíntese Fémur 7 13.0% 
Osteossíntese Rádio 1 1.9% 
Osteossíntese Úmero 2 3.7% 

Osteossíntese Mandíbula 1 1.9% 
Recessão da cabeça do fémur 7 13.0% 

Osteotomia da cabeça do <fémur 3 5.6% 
Hemilaminectomia 15 27.8% 

Ventral slot 7 13.0% 
Correcção de Luxação Atlanto-axial 2 3.7% 

Total 54 100.0% 

 
Tabela 39. Frequência absoluta e relativa dos vários tipos de pequena cirurgia realizados  
 

Pequena Cirurgia Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Colocação de tubo Esofágico 9 4.5% 
Remoção de Cavilhas 7 3.5% 

Toracocentese 11 5.5% 
Abdominocentese 3 1.5% 

PAAF 27 13.5% 
Exérese de Massas 47 23.5% 

Sutura de Lacerações 43 21.5% 
Colocação de Drenos 36 18.0% 
Biopsias de pele 17 8.5% 

Total 200 100.0% 

 
 
 
 
  


