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A INFLUÊNCIA DE FACTORES INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS NA 

RECUPERAÇÃO DE CANÍDEOS COM HÉRNIAS DE DISCO 

 

Resumo 

 

A Hérnia de Disco é a causa mais frequente de patologia da medula espinhal em cães. As 

hérnias de disco estão associadas a degenerescência dos discos intervertebrais, cujas 

causas não são totalmente conhecidas, resultando na extrusão ou protusão de material de 

disco para o interior canal medular causando a compressão da medula espinhal ou das 

raízes nervosas. Os sinais clínicos associados são variados e podem variar desde apenas 

dor espinhal até quadriplegia. O diagnóstico pode ser feito com base na idade, espécie, 

raça, história e sinais clínicos do doente colhidos no exame neurológico, exigindo a 

realização de exames complementares de radiologia simples e contrastada, para se 

estabelecer um diagnóstico definitivo de hérnia de disco. A terapêutica mais apropriada 

depende do quadro clínico que o doente apresenta. O prognóstico está na dependência do 

grau de défices neurológicos existentes, da duração do processo patológico e da terapêutica 

instituída. 

Com o ensaio realizado, foi possível concluir que 22,9% (8/35) dos doentes apresentaram 

discopatia de localização cervical e 77,1% (27/35) toracolombar, sendo a dor o principal 

sinal clínico e ocorrendo na maioria em animais condrodistróficos (62,9%; 22/35), sendo 

maior a incidência nos doentes da raça Caniche (48,6%; 17/35) e depois nos doentes de 

raça indeterminada (20,0%; 7/35). O quadro neurológico dos animais da amostra variou 

entre o grau de lesão 1 até ao 5, e a duração dos sinais clínicos entre 4 a 185 dias. O disco 

intervertebral mais afectado na coluna cervical foi C6-C7 (22,22%; 2/9) e na coluna 

toracolombar L1-L2 (9,7%; 3/31). O tempo médio de recuperação após início da terapêutica 

foi de 18,5 dias, e 94,3% (33/35) dos doentes recuperaram totalmente as funções 

neurológicas.  

 

Palavras-chave: Hérnia de disco, medula espinhal, exame neurológico, dor, terapêutica, 

propriocepção. 
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THE INFLUENCE OF INTRÍNSIC AND EXTRÍNSIC FACTORS IN 

RECOVERY OF DOGS WITH INTERVERTEBRAL DISC DISEASE 

 

Abstract 

 

Intervertebral disc disease is the most frequent cause of spinal cord disease in dogs. It is 

associated with degeneration of the intervertebral discs, whose causes are not fully known, 

resulting in extrusion or protrusion of the disc material into the spinal canal causing spinal 

cord or nerve roots compression. Signs associated include paraspinal pain to paralysis. The 

diagnosis is based on age, species, race, history and clinical signs presented at neurological 

examination, but execution of survey radiography and myelography is required to establish a 

definitive diagnosis of intervertebral disc disease. The most appropriate therapy depends on 

the severity and duration of the clinical signs. The prognosis is dependent on the rate of 

onset, the degree and duration of clinical signs and on the therapy established. 

With the clinical test, it was possible to conclude that 22,9% (8/35) of intervertebral disc 

disease occurs in the cervical region and 77,1% (27/35) in the thoracolumbar region, with 

pain being the most significant sign. It is most commonly in chondrodytrophic dogs (62,9%; 

22/35), with the biggest incidence on Poodles (48,6%; 17/35) and mixed-breed dogs (20,0%; 

7/35). The presented neurological deficits ranged from 1 to 5 degrees of medullar injury, and 

duration of clinical signs from 4 to 185 days. The most affected intervertebral disc in the 

cervical spine was C6-C7 (22,2%; 2/9) and in the thoracolumbar spine was L1-L2 (9,7%; 

3/31). The mean time for recovery after starting therapy was 18.5 days and 94.3% (33/35) of 

the patients recovered fully the neurological functions. 

 

Key words: Intervertebral disc disease, spinal cord, neurologic examination, pain, 

therapeutics, proprioception. 
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GLOSSÁRIO 

 

Ataxia: incoordenação motora devido a interrupção parcial dos tractos espinhais 

ascendentes e descendentes; normalmente associada a parésia. 

Paralisia: perda total da motricidade devido à interrupção dos tractos espinhais motores em 

qualquer ponto desde o encéfalo até às fibras musculares. Pode ser de 4 tipos: monoplegia 

(apenas num membro); paraplegia (dos membros pélvicos); tetraplegia (dos 4 membros); e 

hemiplegia (apenas limitada a um membro torácico e de um membro pélvico do mesmo lado 

do corpo).  

Parésia: inadequação ou perda parcial de movimentos motores em menor grau que a 

paralisia. Pode também ser de 4 tipos: monoparésia (de apenas um membro); paraparésia 

(dos membros pélvicos); tetraparésia (dos 4 membros); e hemiparésia (de um membro 

torácico e de um membro pélvico do mesmo lado do corpo). Normalmente acompanhada de 

défices proprioceptivos. 

Neurónio motor inferior (NMI): neurónio cujo corpo celular e dendritos se localizam no 

Sistema Nervoso Central e cujo axónio se estende através dos nervos periféricos que 

inervam os músculos esqueléticos e viscerais (motoneurónio ). 

Neurónio motor superior (NMS): neurónio do Sistema Nervoso Central que se inicia no 

cérebro e emite axónios ao longo dos feixes cerebroespinhais da Medula Espinhal para 

fazer sinapse com o neurónio motor inferior. 

Interneurónios: fazem a comunicação entre os neurónios motores superiores (NMS) e 

neurónios motores inferiores (NMI) no Tronco Cerebral e na Medula Espinhal; constituintes 

dos arcos reflexos. 

Hiperestesia: sensibilidade aumentada a um estímulo não-doloroso e manifesta-se por uma 

resposta comportamental indicadora de que esse estímulo foi desagradável. 

Hipoestesia: sensibilidade diminuída. 

Anestesia: ausência de sensibilidade. 

Hiperpatia: percepção excessiva da dor provocada por estímulos dolorosos e é 

caracterizada por uma reacção demorada e excessiva. 

Mielomalácia: destruição do tecido nervoso da Medula Espinhal. 
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Tabela 2 - Frequência relativa de casos clínicos de Patologia Médica por área 
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Tabela 2 (continuação) - Frequência relativa de casos clínicos de Patologia Médica por 

área 
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Tabela 3 - Frequência relativa de casos clínicos de Patologia Cirúrgica por área 

 

 

 

Tabela 4 - Frequência relativa de Exames Complementares de Diagnóstico  

  

Nos Anexos I, II, III, IV e V encontra-se uma descrição estatística mais detalhada das áreas 

da Medicina Veterinária, Medicina Preventiva, Patologia Médica, Patologia Cirúrgica e 

Exames Complementares de Diagnóstico, respectivamente. O Anexo VI contém dados 

estatísticos relativos aos Procedimentos Médicos. 

 

O presente trabalho apresenta uma revisão bibliográfica subordinada ao tema: “A Influência 

de Factores Intrínsecos e Extrínsecos na Recuperação de Canídeos com Hérnias de Disco” 

associada a um estudo clínico dos casos de hérnia de disco acompanhados durante o 

referido estágio realizado com o objectivo de estudar vários parâmetros, como a raça, idade 

e peso dos doentes, incidência da doença em machos e fêmeas, localização da hérnia de 

disco, as opções terapêuticas, a duração dos sinais clínicos e o tempo de recuperação, 

objectivando-se como estes podem influenciar a recuperação do doente com hérnia de 

disco. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Dados Históricos das Hérnias de Disco 

Charles Bell (médico Britânico) foi o primeiro a descrever a existência de protusões dos 

discos intervertebrais, denominando a entidade como síndrome de Encondrose 

Intervertebral, associando-a à proliferação de tecido cartilagíneo (endocondroma) na porção 

dorsal do anel fibroso do disco intervertebral, responsável pela compressão da Medula 

Espinhal e das raízes nervosas. Apenas por volta de 1940 é que se reconheceu que o 

núcleo polposo podia também sofrer extrusão. Em 1881, Janson descreveu pela primeira 

vez a Hérnia de Disco em canídeos, em 1900 foram publicados os primeiros trabalhos que 

descreviam as manifestações clínicas e radiográficas desta entidade, e em 1950 a relação 

de predisposição de raças condrodistróficas para esta entidade clínica. Hansen, em 1952, 

elaborou a primeira classificação descritiva das hérnias discais em tipo I e II, e Olson 

descreveu a técnica cirúrgica de Fenestração Ventral para hérnias de disco com localização 

cervical. No mesmo período, foram descritas as técnicas cirúrgicas de Hemilaminectomia 

(Redding) e de Laminectomia Dorsal (Green), surgindo os primeiros dados publicados por 

Hoerlein sobre o sucesso terapêutico da técnica de Hemilaminectomia para hérnias de disco 

toracolombares. Desde a década de 50 têm sido publicados muitos trabalhos médicos e 

cirúrgicos referentes à hérnia de Disco, mantendo-se este tema ainda como uma área que 

desafia os clínicos médicos e cirúrgicos nos campos de diagnóstico, terapêutica, 

fisiopatologia e epidemiologia (Hansen, 1952; Shores, 1985; Ferreira, 1992). 

 

2.2. Neuroanatomia 

O Sistema Nervoso (SN) é composto por biliões de neurónios, constituídos por um corpo, 

dendritos e axónios. O corpo possui todas as organelas essenciais à actividade metabólica 

da célula. Os dendritos captam a informação, e transmitem-na ao corpo celular, enquanto os 

axónios transmitem os impulsos nervosos aos neurónios vizinhos e aos músculos. As 

chamadas células da glia (das quais fazem parte oligodendrócitos, astrócitos e microglia) 

envolvem os neurónios e têm como funções: o suporte, a mielinização, a defesa física com a 

formação da barreira hemato-encefálica, a regulação de todo o metabolismo neuronal e 

ainda funções de defesa imunológica (Chrisman, Mariani, Platt & Clemmons, 2003; 

Cunningham, 1999). 
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O SN tem como principais funções: detectar, transmitir, analisar e utilizar as informações 

que chegam aos centros sensoriais nele representados e organizar/coordenar (directa ou 

indirectamente) o funcionamento de quase todas as funções motoras, viscerais, endócrinas 

e psíquicas do indivíduo, participando ainda nos padrões como as actividades relacionadas 

com a alimentação, reprodução, defesa, entre outras (Junqueira & Carneiro, 2000). O SN 

divide-se em duas grandes partes: o Sistema Nervoso Central (SNC, constituído pelo 

Encéfalo e Medula Espinhal); e o Sistema Nervoso Periférico (SNP, constituído pelos 

Nervos Cranianos e Espinhais e gânglios associados) (Greenstein & Greenstein, 2000). 

2.2.1. Sistema Nervoso Central 

O Encéfalo encontra-se dentro do crânio e é constituído pelo Cérebro (que contém o Córtex 

Cerebral), Cerebelo e Tronco Cerebral, o qual está subdividido em Diencéfalo (que contém o 

Tálamo e Hipotálamo), Mesencéfalo, Ponte e Bulbo (Medulla oblongata) (Chrisman et al., 

2003). Em conjunto, o Córtex Cerebral e o Tálamo são responsáveis pela personalidade, 

comportamento e visão, o Cerebelo pela coordenação fina, ajuste dos movimentos e pelas 

funções vestibulares, e o Mesencéfalo, a Ponte e o Bulbo pelo estado mental, 

principalmente pelo estado de alerta (Sammut, 2005). A Medula Espinhal (ME), por sua vez, 

é uma estrutura contínua que se inicia no Forâmen Magno terminando ao nível da vértebra 

L6 em canídeos e L7 em felídeos, dividindo-se em segmentos (Greenstein & Greenstein, 

2000). Possui 2 intumescências: a cervical (C6-T2) e a lombar (L5-S2), que surgem devido à 

maior quantidade de corpos celulares dos neurónios nestas regiões para os membros 

torácicos e pélvicos. Os segmentos da ME não correspondem às vértebras do mesmo 

número, onde: os segmentos C1 a C5 localizam-se nos corpos vertebrais C1-C4, os 

segmentos C6 a T2 em C5-T1, os segmentos T3 a L3 em T2-L3 e os segmentos L4 a S3 em 

L4-L6 (Figura 1) (Wheeler & Sharp, 1999; LeCouteur & Child, 1995). 

 
Figura 1 – Ilustração dos segmentos medulares e das intumescências cervical e lombar 

(Wheeler & Sharp, 1999). 

 
 
Em termos estruturais, a ME é constituída por um centro de matéria cinzenta com a forma 

de “H”, conferida pela existência dos cornos dorsais e ventrais. No centro existe uma 

comissura denominada de canal ependimário, que se encontra ligado ao IV ventrículo 

(Figura 2). Nos segmentos torácico e lombar existem extensões laterais da matéria cinzenta 

que assumem o nome de cornos laterais. Histologicamente, a matéria cinzenta é constituída 
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pelos núcleos dos neurónios, neuroglia e vasos sanguíneos, estando rodeada pela matéria 

branca que contém os feixes espinhais, ou seja, os axónios envolvidos por mielina (formada 

pelos oligodentrócitos). O sangue arterial chega à ME através das artérias espinhais (2 

artérias espinhais dorsais e 1 artéria espinhal ventral), que correm ao longo de todo o seu 

comprimento, e ainda através de artérias radiculares, as quais chegam aos nervos espinhais 

através dos forâmens vertebrais, ramificando-se em 2 ramos: ventral e dorsal. As veias 

espinhais ventral e dorsal recebem o sangue venoso das veias sulcais; o plexo venoso 

vertebral interno drena para o plexo venoso vertebral externo, e este para as veias lombares 

ascendentes, ázigas e hemiázigas (Greenstein & Greenstein, 2000). 

O Encéfalo e a ME estão revestidos por membranas especiais em número de 3 

denominadas de meninges: dura-máter (a meninge mais externa, possui uma consistência 

fibrosa, é resistente e envolve o encéfalo, a ME e as raízes nervosas até à segunda vértebra 

sagrada da coluna vertebral; dentro da cavidade craniana funde-se com a superfície interna 

do osso e dentro do canal vertebral está separada das suas paredes pelo espaço epidural, 

que contém o plexo venoso vertebral interno), aracnóide (é fina e permeável, estando 

separada da pia-máter pelo espaço subaracnóide, que contém o líquido cefaloraquidiano) e 

pia-máter (a meninge mais interna, muito vascularizada e está bastante aderente ao 

encéfalo, ME e raízes nervosas) (Figura 2) (Greenstein & Greenstein, 2000; Cunningham, 

1999).  

O Líquido Cefaloraquidiano (LCR) caracteriza-se por ser incolor, com nível baixo proteico e 

celular. É produzido continuamente pelas células epiteliais dos plexos coróideus e absorvido 

pela aracnóide, passando para seios venosos cerebrais. Tem como funções: protecção da 

ME contra traumatismos, suporte estrutural e ainda metabólico da mesma (Junqueira & 

Carneiro, 2000). 

2.2.2. Sistema Nervoso Periférico 

O SNP é constituído por 12 pares de Nervos Cranianos (NC) que emergem directamente do 

tronco cerebral através de foramêns cranianos, por 36 pares de Nervos Espinhais (NE – 8 

cervicais, 13 torácicos, 7 lombares, 3 sagrados e 5 ou mais coccígeos) que saem da ME 

através dos foramêns vertebrais, e por pequenos agregados de corpos celulares das células 

nervosas denominados de gânglios nervosos. Apesar de a ME terminar nas vértebras 

lombares, os NE dos segmentos sagrados e coccígeos continuam-se no canal vertebral, 

saindo no forâmen vertebral da vértebra correspondente, formando a chamada cauda 

equina (Chrisman et al., 2003; Junqueira & Carneiro, 2000). Os NE são constituídos por 

raízes dorsais (que contêm fibras nervosas aferentes responsáveis pela condução dos 

estímulos nervosos até ao SNC, sendo por isso denominadas de nervos sensitivos; estes 

entram na ME pelos cornos dorsais, dividindo-se em feixes ascendentes e descendentes, 

podendo também nalguns casos originar feixes colaterais; muitos dos receptores sensoriais 
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encontram-se na pele, sendo que a área à qual eles estão associados um Dermatomo) e 

ventrais (que contêm fibras nervosas eferentes responsáveis pela condução dos sinais 

efectores produzidos pelo SNC, sendo na maioria neurónios motores somáticos e os 

restantes neurónios motores do Sistema Nervoso Vegetativo (SNV) (Greenstein & 

Greenstein, 2000; Cunningham, 1999). A maioria dos nervos possui fibras sensitivas e 

motoras, sendo por isso nervos mistos (Figura 2) (Junqueira & Carneiro, 2000). 

 
Figura 2 – Medula espinhal, raízes nervosas e meninges (Greenstein & Greenstein, 2000) 

 

2.2.3. Coluna Vertebral 

A ME corre dentro e ao longo do canal vertebral, formado pela junção dos arcos vertebrais 

de 7 vértebras cervicais, 13 torácicas, 7 lombares, 3 sagradas e cerca de 20 caudais. Cada 

vértebra é constituída pelo corpo vertebral e pelas apófises, unindo-se à vertera vizinha por 

meio de um anel fibroso, ligamento e pelos discos intervertebrais (DIV, com excepção das 

duas primeiras vértebras cervicais), formando assim a coluna vertebral, que é o principal 

suporte do corpo e protectora da ME (Greenstein & Greenstein, 2000). 

Os DIV funcionam como amortecedores entre os corpos vertebrais adjacentes, absorvendo 

os choques. Cada DIV é constituído por um anel fibroso mais externo e o núcleo polposo 

mais interno. O anel fibroso (AF) é composto por lâminas fibrosas concêntricas constituídas 

por colagénio tipo I que formam uma forte estrutura. Apresenta-se 1,5 a 3 vezes mais 

espesso ventrolateralmente em relação à sua zona dorsal, estando firmemente fixo às 

placas das extremidades vertebrais por meio das fibras de colagénio que penetram nelas. O 

núcleo polposo (NP), por seu lado, tem uma forma ovóide e posição dorsalmente excêntrica. 

É uma estrutura gelatinosa constituída por proteioglicanos e água numa rede de colagénio 

tipo II. A capacidade em absorver choques é diminuída pelas alterações decorrentes da 

idade e a sua irrigação é discreta, chegando os nutrientes até eles por difusão (Figura 3) 

(Wheeler & Sharp, 1999; Toombs & Bauer, 1993; Ferreira, 1992).  
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nervoso progride até chegar à porção terminal do axónio, provocando a libertação do 

neurotransmissor para a fenda sináptica, através da entrada de Ca2+ para o terminal axonal, 

e consequente fusão das vesículas com a membrana pré-sináptica. O neurotransmissor 

combina-se com os receptores na membrana pós-sináptica, induzindo um aumento da 

permeabilidade e a geração de um outro potencial de acção na célula pós-sináptica 

(Junqueira & Carneiro, 2000; Delmas, 1973). Quando a sinapse é entre um neurónio motor e 

uma célula muscular, a sinapse denomina-se de Neuromuscular. O neurotransmissor do tipo 

acetilcolina é assim libertado na fenda sináptica, vai combinando-se com os receptores da 

membrana muscular pós-sináptica, resultando num potencial de acção ao longo da célula 

muscular induzindo uma consequente contracção (encurtamento mecânico) da mesma. 

Quando essa contracção se combina com o encurtamento de muitas células musculares 

ocorre o movimento do membro ou corpo (Cunningham, 1999). 

2.3.2. O Sistema Sensitivo 

A sensação e percepção de estímulos pelo organismo e a resposta efectora a esses 

estímulos devem-se a uma operação de integração pelo sistema sensitivo, sendo 

necessária a presença de 3 elementos para este fenómeno ocorra: o estímulo, a 

transdução do estímulo e a resposta (Greenstein & Greenstein, 2000). 

O neurónio sensitivo recebe o estímulo, caminhando no corno posterior da ME, onde faz 

sinapse com outro neurónio que se estende ao longo da ME até ao tálamo (Cunningham, 

1999). 

2.3.3. A Propriocepção 

A propriocepção é a capacidade que o corpo tem em reconhecer a localização espacial, 

posição e orientação, expressa pela força exercida pelos músculos e pela posição de cada 

região do corpo em relação às restantes, permitindo a manutenção do equilíbrio. Isto resulta 

da recepção de estímulos sensitivos no sistema músculo-esquelético (cápsulas articulares, 

ligamentos, músculos e tendões) através de mecanoreceptores (células musculares 

especializadas) activados pelo grau de distensão dos mesmos. O limiar de sensibilidade dos 

mecanoreceptores é baixo, e o sinal aferente é conduzido para o SNC através dos axónios 

com uma bainha de mielina relativamente fina, por exemplo, o Órgão Tendinoso de Golgi 

(mecanoreceptor) informa o SNC sobre a tensão aplicada ao músculo, e o Fuso Muscular 

(mecanoreceptor) informa sobre o comprimento do músculo, complementando na 

informação ao SNC sobre o estado mecânico do músculo num determinado período de 

tempo (Greenstein & Greenstein, 2000). 

Existem 2 níveis de propriocepção: consciente (os estímulos detectados pelos 

mecanoreceptores são transportados até ao córtex cerebral, passando pelo tálamo, sendo 

posteriormente necessária a intervenção dos NMS do feixe corticoespinhal para a 
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efectivação da resposta) e inconsciente (os estímulos detectados são transportados até à 

ME, seguindo-se uma resposta reflexa miotática) (Greenstein & Greenstein, 2000). 

2.3.4. A Nocicepção 

A nocicepção é a vigilância dos receptores nociceptivos a estímulos agressores do 

organismo. Estes receptores só são activados por estímulos muito intensos, e a informação 

por eles gerada é depois transportada pelas vias aferentes primárias até à ME, e depois até 

ao encéfalo pelos feixes espinotalâmico, espinoreticular, espinomesencefálico, 

espinocervicais e sistema da coluna dorsal, onde se processa a avaliação da localização, 

intensidade e duração do estímulo (Greenstein & Greenstein, 2000; Oliver, Lorenz & 

Kornegay, 1997). 

2.3.4.1. A Dor 

A dor pode ser definida com uma experiência emocional e sensitiva desagradável, que 

poderá estar associada a uma lesão tecidular real ou potencial. Trata-se de uma resposta 

subjectiva do indivíduo face ao estímulo nociceptivo, e que pode não ser totalmente 

relacionada com os parâmetros de intensidade e duração do mesmo. Possui 2 

componentes: o motivacional-afectivo (ou emocional) e o sensitivo-discriminativo. O controlo 

da transmissão e percepção da dor não está ainda bem esclarecido, mas sabe-se que a dor 

primária é transmitida até à ME por fibras nervosas do tipo A (as mais rápidas na 

transmissão do impulso nervoso – 15 a 100m/s), enquanto a dor secundária é transmitida 

por fibras do tipo C (amielínicas e conduzem o impulso nervoso a velocidade relativamente 

baixa – 0,6 a 2m/s). Os estímulos seguem depois até ao encéfalo, onde são avaliados nas 

áreas do córtex pré-frontal e somatosensorial ao nível do núcleo periventricular do 

hipotálamo, matéria cinzenta periaqueductal, formação reticular da medula oblongata e par 

caudalis do núcleo trigeminal. O sistema límbico e o neocórtex estão envolvidos nas 

respostas emocionais e cognitivas à dor e também à sua antecipação (Greenstein & 

Greenstein, 2000; Junqueira & Carneiro, 2000). 

A dor é um sinal clínico difícil de medir e quantificar, pelo que a problemática da sua 

quantificação induziu ao aparecimento das chamadas Escalas de Dor, que idealmente 

devem ser específicas da espécie animal e da patologia. Embora diferentes, todas têm 

como base o reconhecimento e/ou interpretação de comportamentos modificados que o 

doente apresenta. Algumas escalas utilizam também modificações fisiológicas associadas à 

existência de dor, como alterações nos ritmos cardíaco e respiratório, na pressão arterial, 

dilatação pupilar, embora estas possam também ocorrer em situações de ansiedade e 

medo, apresentando maiores limitações. Até ao momento foram desenvolvidas várias 

Escalas de Dor (Helley, 2005; Robertson, 2003): 
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 Escala de Dor Preemptiva: é subjectiva, pois o clínico classifica a dor em 4 níveis: 

nenhuma, ligeira, moderada ou severa. Cabe a ele considerar sobre o que o doente está 

a experimentar durante um procedimento e qual o grau de lesão tecidular no mesmo. 

 Escala Analógica Visual: é uma escala semi-objectiva, que consiste numa linha 

horizontal, com 10 cm de comprimento, que possui descrições de intensidade de dor em 

cada extremidade da linha (por exemplo, “sem dor”, “pior dor possível"), para que o 

paciente assinale o ponto que corresponde à dor que está a sentir, sendo posteriormente 

convertida num número através da medição da distância da marca ao zero. Em Medicina 

Veterinária, é o clínico que avalia a dor que o doente está a sentir, assinalando-a na 

escala. Existe assim o risco de sub ou sobreavaliar a dor do doente. Numa tentativa de 

melhorar esta escala, foi elaborada uma extensão dinâmica em que o clínico observa 

primeiro o doente à distância e depois manipula-o na zona dolorosa. 

 Escala Descritiva Simples: é uma escala semi-objectiva constituída por 4 categorias de 

descrição de intensidade da dor: sem dor, dor ligeira, dor moderada, dor severa, 

consoante as alterações comportamentais demonstradas pelo animal. Embora simples de 

usar, não detecta pequenas alterações na dor. 

 Escala Numérica: é uma escala semi-objectiva com múltiplas categorias com descrição 

de vários itens para classificar a dor; normalmente usadas para avaliar a dor pós-

cirúrgica. 

 Escala de Respostas Comportamentais e Fisiológicas à Dor: consiste em 6 categorias 

com múltiplas descrições de parâmetros relacionados com a dor, sendo a maioria deles 

alterações comportamentais e estado mental do doente, sem a necessidade de se 

realizarem interpretações. Tem uma maior sensibilidade e especificidade para a Medicina 

Veterinária e foi criada para avaliar a dor pós-cirúrgica. 

 Escala de Respostas Comportamentais à Dor: é baseada apenas em sinais 

comportamentais específicos que representam a presença de dor em cães, sendo as 

expressões descritivas da dor reduzidas para palavras e expressões específicas; o uso 

de interpretação é limitado. 

 Escala de Dor Modificada: as alterações comportamentais de dor são classificadas como: 

presentes ou ausentes, e não estão incluídas respostas fisiológicas à dor (excepção feita 

para a dilatação pupilar, embora também se possam adicionar os ritmos cardíaco e 

respiratório e a pressão arterial). 

A utilização das Escalas de Dor não pressupõe nunca a não implementação de protocolos 

de analgesia (Helley, 2005). 



                                      A Influência de Factores Intrínsecos e Extrínsecos na Recuperação de Canídeos com Hérnias de Disco 

 

13 
 

2.3.5. Vias Sensitivas e Motoras da Medula Espinhal 

2.3.5.1. Vias Sensitivas 

Existem 3 sistemas principais de feixes sensitivos: os feixes espinocerebelares, o sistema 

da coluna dorsal e o sistema espinotalâmico (Figura 4) (Chrisman, 1985). 

Os feixes espinocerebelares transportam a informação proprioceptiva inconsciente para o 

Cerebelo, fornecendo impulsos aferentes necessários para coordenar o movimento 

muscular, sendo afectados precocemente em compressões superficiais da ME, induzindo o 

aparecimento de ataxia. Consideram-se os 4 seguintes: dorsal e ventral (localizados na 

região mais superficial do funículo lateral da ME e são responsáveis pela informação 

proprioceptiva dos membros pélvicos), rostral e cuneocerebelar (transportam a informação 

proprioceptiva dos membros torácicos) (Chrisman, 1985). 

O sistema da coluna dorsal transporta a informação da propriocepção consciente, com o 

objectivo do indivíduo corrigir os membros quando em posições anormais relativamente ao 

corpo. Está localizado no funículo dorsal e lesões suaves de compressão medular afectam 

este sistema, produzindo défices proprioceptivos dos membros ipsilaterais. Divide-se em 2 

feixes principais: o fascículo grácil (informa sobre a posição dos membros pélvicos e cauda) 

e o fascículo cuneiforme (dá informação da posição da cabeça, membros torácicos) 

(Chrisman, 1985). 

O sistema espinotalâmico (localizado no funículo lateral da ME) é responsável pelo 

transporte da dor e temperatura dos membros e corpo. É necessária uma lesão medular 

bastante profunda para que se verifique ausência de dor profunda (Chrisman, 1985). 

3.5.2. Vias Motoras 

No caso das vias motoras, consideram-se 2 sistemas, um responsável pelos movimentos 

voluntários e outro pela postura do indivíduo, cuja denominação é feita pelo lugar onde 

começam e terminam (Figura 4) (Chrisman, 1985). 

O feixe rubroespinhal é o mais importante no movimento voluntário; localizado no funículo 

lateral da ME, medialmente aos feixes espinocerebelares. Em compressões medulares 

progressivas que afectam este feixe, a parésia e a paralisia dos membros geralmente 

seguem-se à ataxia (Chrisman, 1985). 

O feixe corticoespinhal, também relacionado com o movimento voluntário, localiza-se no 

funículo lateral, perto do feixe rubroespinhal, sendo frequentemente afectado em situações 

de compressão medular (Chrisman, 1985). 

Os feixes vestibuloespinhais são feixes de postura e localizam-se no funículo ventral da 

ME. Numa situação inicial de compressão medular, o doente pode perder a capacidade de 

suportar o peso do seu corpo devido ao envolvimento destes feixes (Chrisman, 1985). 

Os feixes reticuloespinhais estão principalmente associados com a actividade postural 

(Chrisman, 1985). 
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Quando estes feixes são lesionados por compressão medular, induzem paralisia dos 

membros, impedindo a produção de movimentos posturais ou voluntários (Chrisman, 1985). 

 

Figura 4 – Vias ascendentes e descendentes da medula espinhal (Greenstein & Greenstein, 

2000) 

 

2.3.6. O Arco Reflexo 

O arco reflexo é fundamental para a fisiologia da postura e da locomoção. Tratando-se de 

um reflexo, é uma resposta involuntária do SN a um estímulo. Todos os arcos reflexos são 

constituídos por um receptor, que transforma energia em potenciais de acção através do 

nervo sensitivo, o qual por sua vez faz sinapse com um nervo motor, que conduz os 

potenciais de acção do SNC para o órgão alvo, que é normalmente um músculo esquelético, 

desencadeando a contracção muscular (Cunningham, 1999). Na maioria dos arcos reflexos, 

o nervo sensitivo faz também sinapse com interneurónios inibitórios que, por sua vez, vão 

inibir os motoneurónios relacionados com a inervação dos músculos antagonistas. O teste 

do arco reflexo é um meio de diagnóstico útil para se verificar a integridade do sistema 

motor. A presença de resposta indica que todos os componentes do arco reflexo estão 

funcionais, mesmo que o NMS esteja lesionado. Uma resposta diminuída ou ausente pode 

indicar a existência de uma lesão num ou mais constituintes do arco reflexo; contrariamente, 

uma resposta exagerada pode indicar uma lesão a nível central, nomeadamente ao nível 

dos feixes descendentes inibitórios (Greenstein & Greenstein, 2000; Chrisman et al., 2003). 

2.3.7. Degenerescência e Regeneração 

Os neurónios não sofrem o processo de divisão celular, pelo que a sua destruição 

representa uma perda permanente para o indivíduo. Contudo, os seus prolongamentos 

conseguem regenerar-se (dentro de certos limites), devido à acção de síntese dos 

respectivos corpos celulares (se estes não forem lesionados) (Junqueira & Carneiro, 2000). 
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2.4. Etiologia e Fisiopatologia das Hérnias de Disco 

A hérnia discal é a causa mais frequente de patologia da ME. As suas manifestações 

clínicas podem variar desde a dor até à tetraplegia. A sua ocorrência em gatos é baixa 

(incidência de 0,02 a 0,12%), contrariamente ao que se passa com os cães (incidência de 

2%) (Toombs & Bauer, 1993; LeCouteur & Grandy, 2005; Simpson, 1992; Rayward, 2002). 

Em qualquer dos casos, as hérnias de disco estão associadas a degenerescência dos DIV, 

cujas causas são ainda desconhecidas. A contínua degenerescência dos DIV pode originar 

a protusão ou extrusão do material de disco para o interior do canal vertebral, espontânea 

ou secundariamente a um trauma, causando compressão da ME (mielopatia) ou das raízes 

nervosas (radiculopatia). A protusão ou extrusão pode ocorrer nos sentidos ventral, dorsal 

ou lateral, embora o sentido dorsal seja o mais frequente pelo facto do AF ser mais espesso 

nas suas porções ventral e laterais, da localização dorsalmente excêntrica do NP e da maior 

fragilidade do ligamento longitudinal dorsal em relação ao ligamento longitudinal ventral 

(LeCouteur & Grandy, 2005; Toombs & Bauer, 1993; Ferreira, 1992).  

Embora as alterações degenerativas possam ocorrer em qualquer DIV, elas são mais 

frequentes nas regiões cervicais, últimas torácicas e lombares (LeCouteur & Grandy, 2005).  

A hérnia de disco é ainda considerada uma mielopatia extrínseca, ou seja, a disfunção da 

ME é secundária a um processo que ocorre nas estruturas a ela adjacentes, como as 

vértebras, as meninges, os DIV, entre outros (LeCouteur & Grandy, 2005). 

Considerando uma classificação anatomo-patológica, as hérnias de disco são divididas em 2 

tipos: hérnias de Hansen tipo I e II. 

2.4.1. Hérnias de Hansen tipo I 

Nas hérnias de Hansen tipo I, as alterações degenerativas ocorrem na zona dorsal do AF, 

causando a sua ruptura com a consequente extrusão do material do NP (Figura 6.A) para o 

interior do canal vertebral (Hansen, 1952). Estas alterações degenerativas são do tipo 

metaplasia condróide, em que há aumento do colagénio, alteração da concentração de 

gliosaminoglicanos no NP e diminuição da quantidade de água. Assim, o típico NP com 

consistência gelatinosa torna-se progressivamente mais cartilagíneo e granuloso, sofrendo 

eventualmente uma calcificação. Consequentemente, a sua capacidade para absorver os 

choques diminui (LeCouteur & Grandy, 2005; Toombs & Bauer, 1993). 

A extrusão do NP para o canal vertebral ocorre maioritariamente de forma aguda (minutos a 

horas) ou subaguda (dias), causando hemorragia, edema e necrose das substâncias branca 

e cinzenta da ME. A hemorragia é decorrente da ruptura dos seios venosos vertebrais, 

havendo acumulação de sangue no espaço epidural com consequente aumento do grau de 

compressão sobre a ME. O processo inflamatório resultante da extrusão do NP inicia-se no 

espaço extradural e resulta em aderências fibrosas entre a dura-máter e o material herniado 

na medida em que o organismo o tenta encapsular e reabsorver. O material do NP 
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extravasado pode apresentar-se túrgido, granuloso, com aparência cáseo, hemorrágico ou 

acinzentado, podendo estar ou não aderente à dura-máter ou espalhar-se mesmo ao longo 

do canal vertebral (LeCouteur & Grandy, 2005; Toombs & Bauer, 1993; Chrisman, 1985).  

A persistência da compressão medular, assim como os fenómenos de isquémia e edema, 

pode resultar em mielomalácia hemorrágica ou progressiva, a qual resulta da extensa 

hemorragia epidural e subaracnóide, necrose do tecido adiposo epidural e trombose das 

artérias e veias da ME (Figura 5). Os sinais clínicos associados resultam de necrose dos 

neurónios motores e das fibras sensitivas (Oliver et al., 1997; Wheeler & Sharp, 1995). 

 
Figura 5 - Fisiopatologia da mielomalácia progressiva (Amsellem, Toombs, Laverty & Breur, 

2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As hérnias de Hansen tipo I ocorrem mais comummente nas raças condrodistróficas 

(Dachshund, Beagle, Basset Hound, Pequinês, Lhasa Apso, Shih Tzu) e em raças com 

algumas características condrodistróficas (Caniche Miniatura, Cocker Spaniel) (LeCouteur & 

Grandy, 2005). Alguns estudos têm reportado a ocorrência de hérnias de disco em cães de 

raças de grande porte (Cherrone, Dewey, Coates & Bergman, 2004): Macias, McKee, May e 

Innes (2002) reportaram uma incidência na raça Pastor Alemão (33,3%) e Cudia e Duval 

(1997) observaram uma maior prevalência em cães de raça indeterminada (43,5%), seguido 

pela raça Pastor Alemão (14,5%). É também este tipo de hérnia que ocorre nos felídeos 

(Rayward, 2002). 

Os doentes afectados possuem uma idade igual ou superior a 3 anos, mas as alterações 

degenerativas iniciam-se entre os 2 e 9 meses de idade (LeCouteur & Grandy, 2005; Oliver 

et al., 1997; Coates, 2000). 

A ocorrência de extrusões de disco é maior nos DIV da coluna cervical e entre T11 a L3 

(LeCouteur & Grandy, 2005). Cerca de 15% das hérnias de Hansen tipo I ocorrem na coluna 

vertebral cervical, sendo o DIV mais afectado C2-C3, verificando-se que a sua frequência 

Lesão Primária da ME 

• Compressão da ME, meninges e vasos espinhais 

• Diminuição do fluxo sanguíneo da ME 

 
Lesão Secundária da ME 

• Isquémia 

• Produção de radicais livres 

• Alterações electrolíticas 

• Activação de neutrófilos e macrófagos 

 
Lesão das matérias cinzenta e branca da ME 

 

Mielomalácia Progressiva 
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vai diminuindo de C3-C4 para C7-T1 (Fossum et al., 2007), pois o ligamento longitudinal 

dorsal é cada vez mais espesso constituindo uma barreira à extrusão de material de disco 

em sentido dorsal. Num estudo de 363 casos de hérnias de disco cervicais em canídeos, 

44% ocorreram em C2-C3, 23,5% em C3-C4, 13,5% em C4-C5, 13% em C5-C6, 4,5% em 

C6-C7 e 1,5% em C7-T1 (Toombs & Bauer, 1993). Um estudo mais recente em canídeos de 

raças pequenas constatou uma maior prevalência nos segmentos mais caudais: “apesar de 

C2-C3 continuar a ser o DIV em que ocorrem hérnias de disco com maior frequência (27%), 

57% das hérnias de disco cervicais são caudais a C4” (Fitch, Kerwin & Hosgood, 2000). 

Ainda 80% das hérnias cervicais ocorrem em animais das raças Dachshund, Caniche e 

Beagle (Fossum et al., 2007). Cerca de 65 a 75% das hérnias de Hansen tipo I são 

toracolombares e ocorrem mais frequentemente em T11-T12, T12-T13, T13-L1 e L1-L2, pois 

o ligamento longitudinal dorsal é fino na região toracolombar. Mais raras são as hérnias de 

disco caudais a L3, com uma prevalência de 10 a 15% (Oliver et al., 1997; Fossum et al., 

2007; Molina & Martínez, 2003). Num estudo de 2257 casos de hérnias de disco 

toracolombares, 0,9% ocorreram em T10-T11, 11,5% em T11-T12, 26,5% em T12-T13, 

25,4% em T13-L1, 12,7% em L1-L2, 8% em L2-L3, 7,3% em L3-L4, 5,5% em L4-L5 e 1,5% 

em L5-L6 (Toombs & Bauer, 1993). Não existe predisposição para nenhum dos sexos 

quanto a este tipo de hérnias (Fossum et al., 2007; Toombs & Bauer, 1993). 

2.4.2. Hérnias de Hansen tipo II 

Nas hérnias de Hansen tipo II, as alterações degenerativas causam protusão do DIV para o 

canal vertebral sem ruptura completa do AF (Figura 6.B), pois são do tipo metaplasia 

fibróide, em que há aumento das glicoproteínas não-colagénicas à medida que o animal vai 

envelhecendo, causando a rotura de apenas algumas fibras do AF e consequente protusão. 

Não ocorre calcificação dos DIV que sofrem metaplasia fibróide (LeCouteur & Grandy, 2005; 

Chrisman, 1985). 

O processo de protusão de um DIV ocorre de forma crónica, até que o tamanho da 

protuberância do disco seja suficientemente grande para comprimir a ME, causando 

modificações ao nível da matéria branca como desmielinização, mielomalácia focal, 

vacuolização e morte axonal, ou provocar irritabilidade das meninges e das raízes nervosas 

(LeCouteur & Grandy, 2005; Oliver et al., 1997). 

As hérnias de Hansen tipo II ocorrem em doentes idosos (mais de 5 anos de idade) e de 

raças de grande porte, não condrodistróficas (Pastor Alemão, Labrador Retriever) 

(LeCouteur & Grandy, 2005; Oliver et al., 1997), sendo o local mais comum o DIV T12-T13. 

Na coluna cervical, as protusões ocorrem mais frequentemente nos últimos DIV cervicais 

(C6-C7) (LeCouteur & Grandy, 2005). 

A ocorrência de hérnias de disco na coluna lombar e sagrada é maioritariamente de tipo II, 

provocando compressão radicular, à qual está associada dor (Méheust, 2007). 
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As modificações ao nível da ME decorrentes de um processo compressivo agudo e crónico 

são diferentes, reflectindo-se em diferentes manifestações clínicas e respostas à terapêutica 

instituída (LeCouteur & Grandy, 2005). A gravidade das modificações medulares numa 

hérnia resulta da velocidade a que a força compressiva é aplicada, do grau de compressão, 

da duração da compressão e da largura do canal vertebral (as lesões são menos graves na 

área cervical, onde o canal vertebral é mais largo) (LeCouteur & Grandy, 2005; Oliver et al., 

1997). 

 
Figura 6 – Ilustração dos tipos de hérnia de Hansen (Meirelles, 2007) 

  
 

2.5. Diagnóstico 

O diagnóstico pode ser feito com base na idade, espécie, raça, história e sinais clínicos do 

doente. Para isso é necessária uma boa anamnese e a realização dos exames do estado 

geral e neurológico para eliminar os diagnósticos diferenciais e determinar as possíveis 

localizações e causas da lesão (LeCouteur & Grandy, 2005; Chrisman, 1985; Padilha Filho 

& Selmi, 1999). 

Por fim, devem ser realizados meios de diagnóstico complementares, como radiografia 

simples e contrastada (mielografia) da coluna vertebral e análise do LCR, para se chegar a 

um diagnóstico definitivo de hérnia de disco. Pode ainda recorrer-se a exames de imagem 

como Tomografia Axial Computorizada (TAC) e Ressonância Magnética (RM) (LeCouteur & 

Grandy, 2005). 

2.5.1. Anamnese 

Uma boa história clínica é a base de um diagnóstico em qualquer condição clínica 

(LeCouteur & Grandy, 2005). A determinação da idade é importante, já que os doentes 

jovens têm maiores probabilidades de apresentar defeitos congénitos do SN, do crânio e da 

coluna vertebral, mielites e traumas, enquanto que os idosos tendem a apresentar 

processos degenerativos ou neoplásicos. Certas raças de cães têm tendência para 

apresentarem alterações neurológicas específicas, o que é também um ponto importante 

para definir quais os primeiros diagnósticos diferenciais (Chrisman, 1985). 

A, Hérnia de Hansen tipo I; a seta 

indica a extrusão do material do NP 

devido a ruptura total do AF.  

B, Hérnia de Hansen tipo II; a seta 

indica a protusão do DIV por ruptura 

parcial do AF. 

BA 
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A anamnese deve permitir determinar qual a queixa principal, se é um episódio primário ou 

recidivante, como se iniciou o processo, se existem sinais de dor, qual o primeiro lado do 

corpo envolvido, qual o membro mais afectado, a duração (aguda ou crónica), a evolução 

(progressiva ou estática), a recuperação perante protocolos terapêuticos médicos e/ou 

cirúrgicos anteriormente implementados, de modo a se inferir quanto ao possível 

mecanismo da doença e aos vários diagnósticos diferenciais (Chrisman, 1985; Wheeler & 

Sharp, 1999; Fossum et al., 2007). 

Os donos devem ser questionados também quanto a mudanças comportamentais, 

convulsões, posicionamento da cabeça (head tilt), modo de marcha e ainda sobre as 

funções de micção e defecação, determinando a gravidade da lesão (Fossum et al., 2007; 

Chrisman, 1985).  

2.5.2. Exame do Estado Geral 

O exame do estado geral é um exame que consiste na análise dos principais sistemas do 

organismo, objectivando a colheita dos sinais clínicos indicadores de saúde e ou de doença, 

utilizando-os para delinear estratégias de diagnóstico adequadas, seleccionando os exames 

complementares de diagnóstico mais adequados, e para a confirmação do diagnóstico mais 

provável (Ettinger, 2005). As informações recolhidas devem complementar as informações 

obtidas na anamnese e podem esclarecer se outros sistemas, para além do SN, estão 

envolvidos ou não na entidade clínica, prestando particular atenção a alterações dos 

sistemas cardiovascular, respiratório e musculoesquelético (LeCouteur & Grandy, 2005; 

Wheeler, 1995).  

2.5.3. Exame Neurológico 

O exame neurológico deve ser executado no seguimento do exame do estado geral. Serve 

para determinar se existe ou não entidade clínica neurológica, a localização da(s) 

lesão(ões), se é ou não um processo focal, se envolve somente o encéfalo ou a ME, ou se 

também envolve as raízes nervosas, e a sua gravidade. Este exame também é importante 

para estabelecer uma lista de diagnósticos diferenciais e definir a realização de meios 

complementares de diagnóstico. Trata-se de um exame que consiste na execução de vários 

testes que permitem avaliar indirectamente os vários componentes do SN, já que estes são 

inacessíveis ao exame directo, e realiza-se sempre segundo a mesma ordem, iniciando-se 

na cabeça e finalizando-se na cauda independentemente da queixa neurológica de modo a 

que nenhum teste seja esquecido e que os sinais mais subtis sejam sempre colhidos. A 

sequência de observações do exame neurológico compreende uma avaliação em 4 etapas: 

cabeça, postura e andamento, pescoço e membros torácicos, e por último, membros 

pélvicos, ânus e cauda (LeCouteur & Grandy, 2005; Wheeler, 1995; Chrisman, 1985). 

Deve ser sempre realizado num local calmo e com o mínimo de objectos que possam 

distrair ou excitar o doente, o qual não deverá estar sob o efeito de sedativos ou 
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tranquilizantes para que não se interpretem erroneamente reflexos ou sinais de dor (Millis, 

Levine & Taylor, 2004). 

2.5.3.1. Avaliação da Cabeça 

A avaliação da cabeça é executada utilizando-se observações e testes que avaliam 

especificamente as estruturas acima do nível do forâmen magno, tais como o cérebro, 

cerebelo e tronco cerebral (Chrisman, 1985). 

2.5.3.1.1. Estado Mental 

Um modo de se poder inferir sobre o estado mental do animal é deixá-lo interagir com os 

objectos e as pessoas presentes na sala de consultas. Um animal que só reage quando é 

estimulado está num estado letárgico; quando só reage a um estímulo muito intenso ou 

doloroso está num estado de estupor e, por fim, se não responde a nenhum estímulo, 

(mesmo doloroso) está comatoso. Um animal que aparenta estar alerta, mas cujas 

respostas aos estímulos são muito desadequadas, está num estado de demência (O’Brien & 

Axlund, 2005).  

Os problemas de personalidade e comportamentais indicam lesões do córtex cerebral, 

sistema límbico, hipotálamo ou mesencéfalo. Quando o doente mostra sinais de demência, 

como incapacidade de reconhecer o dono e de aprendizagem, andar em círculos, head 

pressing, possui lesões no lobo frontal do córtex cerebral. Se apresenta comportamentos de 

agressão, hiperexcitabilidade, passividade extrema e hipersexualidade, o lobo temporal do 

córtex cerebral, o sistema límbico e o hipotálamo podem estar lesionados, enquanto que os 

sonolentos, semicomatosos ou comatosos possuem lesões no mesencéfalo. Uma história 

de convulsões frequentes indica que um processo está a decorrer no córtex cerebral, no 

sistema de projecção subcortical através do tálamo ou na formação reticular do tronco 

cerebral. A existência de história de disfunções endócrinas, como poliúria, polidipsia, 

polifagia, etc., indica que existe lesão no Hipotálamo ou Hipófise (Chrisman, 1985). 

2.5.3.1.2. Avaliação dos Pares de Nervos Cranianos 

A avaliação dos pares de Nervos Cranianos (NC) é uma parte importante do exame 

neurológico, especialmente se existem suspeitas de patologia cerebral, pois é possível obter 

informação quanto à integridade do tronco cerebral e quanto à localização da possível lesão. 

Cada par de NC tem origem numa área específica do encéfalo e inerva também uma região 

específica. Os NC podem ser constituídos por fibras sensitivas ou aferentes, por fibras 

motoras ou eferentes ou ambas, podendo ainda possuir fibras do Sistema Nervoso 

Autónomo (SNA). Assim, as patologia que afectam os pares de NC podem envolver as vias 

sensitivas, as vias motoras ou os núcleos do tronco cerebral (Moreau & Wheeler, 1995). A 

Tabela 5 indica a função e sinais de disfunção de cada par de NC. 
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Tabela 5 - Funções dos pares de nervos cranianos (Moreau & Wheeler, 1995) 

Nervo Função Sinais de disfunção 

I - Olfactivo Sensitiva; olfacto Anostomia ou hipostomia (ausência 
ou diminuição da capacidade 
olfactiva) 

II - Óptico Sensitiva; visão Cegueira (total ou parcial) 

III - Oculomotor Motora; músculos extraoculares 

Com fibras parassimpáticas que 
provocam constrição pupilar (miose)

Ptose, estrabismo (ventrolateral) 

Midríase ou pupilas fixas não 
reactivas à luz 

IV - Troclear Motora; músculo oblíquo dorsal Estrabismo (dorsolateral) 

V - Trigémio Sensitiva; face 

Motora; músculos da mastigação 

Hipo ou hiperestesia facial 

Mandíbula caída se bilateral; atrofia 
dos músculos temporais 

VI - Abdutor Motora; músculos lateral recto e 
bulboretractor 

Estrabismo (medial); impossibilidade 
de retracção do globo ocular 

VII - Facial Motora; músculos de expressão 
facial 
 

Sensitiva; parte rostral da língua 

Com fibras parassimpáticas para as 
glândulas lacrimal e salivares 
(mandibular e sublingual) 

Orelhas e lábios descaídos; 
impossibilidade de encerramento 
das pálpebras 

Hipoestesia da língua 

Diminuição da produção de lágrimas

VIII - 
Vestibulococlear 

Sensitiva; audição e equilíbrio 
corporal 

Surdez ou diminuição da 
capacidade auditiva; síndrome 
vestibular 

IX - 
Glossofaríngeo 

Sensitiva; faringe, parte caudal da 
língua 

Motora; faringe 

Disfagia; regurgitação 

X - Vago Sensitiva; laringe, faringe, vísceras 
torácicas e abdominais 

Motora; laringe e faringe 

Com fibras parassimpáticas para as 
vísceras 

Disfagia; alterações da produção de 
saliva 

Alteração da voz; regurgitação 

Sinais cardíacos ou gastrointestinais

XI - Acessório Motora; músculo trapézio Atrofia dos músculos cervicais 

XII - Hipoglosso Motora; língua Paralisia ou atrofia da língua 

O exame dos pares de NC requer primeiramente a análise da postura da cabeça para 

avaliar a simetria de toda a face, orelhas, olhos e lábios. Podem também ser observadas 

atrofias musculares, posição e mobilidade anormais das orelhas, olhos, pálpebras e 

tamanho anormal das pupilas. Deve ter-se em conta que algumas estruturas testadas são 
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inervadas por mais do que um NC ou por fibras motoras e sensitivas simultaneamente, pelo 

que se a função dessa estrutura estiver alterada é possível não se conseguir saber qual dos 

nervos está intacto ou que tipo de fibra (motora ou sensitiva) está lesionada. Terá que ser 

testado outro reflexo que tenha algum elemento em comum com o primeiro reflexo avaliado 

para se conseguir identificar a lesão (Moreau & Wheeler, 1995). 

A Tabela 6 lista os testes usados para cada par de NC e as respostas normais e anormais. 

 
Tabela 6 - Testes para avaliar a funcionalidade dos nervos cranianos (Moreau & Wheeler, 

1995) 

Nervo Teste Resposta Normal Resposta Anormal 

I - Olfactivo Cheirar uma substância 
não tóxica 

Farejar ou lamber o 
nariz 

Ausência de resposta

II - Óptico 1. Atirar uma bola de 
algodão para a frente do 
animal 

2. Reflexo de ameaça 
 

3. Movimentação em sala 
escura 

4. Reflexo pupilar à luz 

Animal fica atento 
 
 

Pálpebras fecham 
 
 
 

Contracção pupilar 

Animal não fica 
atento 
 

Pálpebras não 
fecham 

Animal embate contra 
obstáculos 

Ausência de 
contracção pupilar 

III - Oculomotor 1. Reflexo pupilar à luz 
 
 
 

2. Reflexo oculocefálico 

Contracção pupilar 
 
 
 

Nistagmus induzido 
nos 2 globos oculares

Olho afectado – não 
há contracção pupilar
Olho normal – 
contracção pupilar 

Ausência de 
nistagmus induzido 

IV - Troclear Posição do globo ocular Globo ocular 
centrado na órbita 

Estrabismo 
(dorsolateral) 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

   



                                      A Influência de Factores Intrínsecos e Extrínsecos na Recuperação de Canídeos com Hérnias de Disco 

 

23 
 

Tabela 6 (Continuação) - Testes para avaliar a funcionalidade dos nervos cranianos 

(Moreau & Wheeler, 1995) 

Nervo Teste Resposta Normal Resposta Anormal 

V - Trigémio 1. Pinçar a pele da face: 
orelhas, lábios e nariz 
(ramos mandibular e 
maxilar); zona periocular 
(ramo oftálmico) 

2. Sensação nasal (ramo 
mandibular) 

3. Reflexo corneal (ramo 
oftálmico) 
 

4. Reflexo palpebral 

5. Tónus dos músculos 
mandibulares 

Movimentos da pele, 
resposta 
comportamental 
 
 

Resposta 
comportamental 

Pestanejar e 
retracção do globo 
ocular 

Pestanejar 

Resistência à 
abertura da boca 

Ausência de resposta
 
 
 
 

Ausência de resposta
 

Ausência de resposta
 
 

Animal não pestaneja

Sem resistência à 
abertura da boca e 
mandíbula flácida 

VI - Abdutor Reflexo corneal Retracção do globo 
ocular 

Ausência de resposta

VII - Facial 1. Pinçar a pele da face 
2. Reflexo corneal 
3. Reflexo palpebral 

4. Teste de Schimer 

 
   Pestanejar 
 

Produção lacrimal 
normal 

Animal não 
pestaneja, mas 
possui sensação 

Produção lacrimal 
reduzida 

VIII - 
Vestibulococlear 

Bater palmas para avaliar a 
resposta auditiva 

Reflexo oculocefálico 

Resposta 
comportamental 

Nistagmus induzido 

Ausência de resposta
 

Ausência de 
nistagmus induzido 

IX - 
Glossofaríngeo 

Reflexo de deglutição Deglutição Ausência de 
deglutição 

X - Vago Reflexo de deglutição 
 

Reflexo oculocardíaco 

Deglutição 
 

Diminuição do ritmo 
cardíaco  

Ausência de 
deglutição 

Sem diminuição do 
ritmo cardíaco 

XI - Acessório Palpação dos músculos 
cervicais 

Massa muscular 
normal 

Massa muscular 
reduzida 

XII - Hipoglosso Retracção da língua Animal oferece 
resistência 

Parésia da língua 

 

O modo como os vários testes são executados está exemplificado e explicado no Anexo 

VII.1. 
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2.5.3.2. Avaliação da Postura e do Andamento 

A postura e o andamento são avaliados pela resistência e coordenação do indivíduo. A 

resistência e o movimento normal de um membro dependem do funcionamento adequado 

dos NMSs, dos interneurónios, dos NMI, da junção neuromuscular e dos músculos 

esqueléticos. A coordenação do andamento está na dependência de nervos sensitivos 

periféricos, feixes ascendentes para e do cerebelo. Assim, a avaliação do andamento é o 

único teste que permite averiguar a existência de ataxia (Chrisman, 1985; O’Brien & Axlund, 

2005). 

Para avaliar a postura, deve observar-se o modo como o doente se move livremente pela 

sala de consultas e colocando-o em diferentes posições para se observar o modo como 

readquire a postura normal (Fossum et al., 2007). 

A apresentação de uma postura de base larga, com os membros em ângulos anormais em 

relação ao corpo ou faz o suporte sobre o dorso da mão ou pé, é indicativa de défices 

proprioceptivos (Chrisman, 1985).  

O andamento de animais atáxicos pode incluir movimentos ondulatórios e inclinação lateral 

do corpo. O andamento em círculos (circling) é normalmente causado por lesões no tronco 

cerebral. A direcção do andamento realiza-se sempre para o lado da lesão. Se existir head 

tilt em associação ao andamento em círculos, as lesões envolvem também o sistema 

vestibular. A hemiparésia, hemiplegia, quadriplegia e quadriparésia concomitantes com 

“sinais de cabeça” são provavelmente produzidas por lesões no mesencéfalo, ponte e bulbo. 

A existência de ataxia com a presença de “sinais de cabeça” pode ser devida a lesões do 

cerebelo e bulbo. Se os quatro membros estão atáxicos e sem “sinais de cabeça”, 

provavelmente existe uma lesão focal na ME cervical, lesão multifocal ou difusa da ME, 

lesão difusa do nervo periférico, lesão na junção neuromuscular ou lesão difusa muscular. 

Quando apenas existe ataxia nos membros pélvicos sem nenhum “sinal de cabeça”, 

geralmente é devido a lesão da ME toracolombar, lesão dos nervos periféricos ou lesão 

muscular. No caso de o doente apresentar dismetria, que se pode manifestar por 

movimentos exagerados (hipermetria) ou diminuídos (hipometria) dos membros é sinal que 

possui uma lesão no cerebelo (Fossum et al., 2007; Oliver et al., 1997; Chrisman, 1985). 

2.5.3.3. Avaliação do Pescoço e Membros Torácicos 

Vários testes são executados para determinar se o pescoço e os membros torácicos estão 

afectados por doença neurológica, tais como o teste das reacções posturais, dos reflexos 

espinhais, do sinal de Babinski, da dor profunda, da manipulação do pescoço e, por fim, da 

avaliação do tónus e da atrofia muscular. 

2.5.3.3.1. Reacções Posturais 

As Reacções Posturais são o conjunto de acções voluntárias coordenadas pelos NMI, NMS, 

feixes sensitivos e alguns centros superiores que mantêm o animal em estação normal. São 



                                      A Influência de Factores Intrínsecos e Extrínsecos na Recuperação de Canídeos com Hérnias de Disco 

 

25 
 

úteis na detecção de défices subtis da resistência e coordenação quando o andamento é 

normal (Oliver et al., 1997; Shores & Braund, 1993). São testadas por: 

 Teste do Carrinho-de-Mão: os membros pélvicos são erguidos e sustentados de modo a 

que a posição do corpo do animal fique próxima do normal, sendo forçado a caminhar 

para a frente apenas sobre os membros torácicos. Animais com função normal iniciam o 

andamento para a frente com movimentos coordenados em ambos os membros 

torácicos; animais que iniciam lentamente o movimento podem ter lesões na ME cervical, 

no tronco cerebral ou no córtex cerebral; se o movimento executado for exagerado 

(dismetria), podem existir lesões na ME cervical, bulbo ou cerebelo (Chrisman, 1985; 

Fossum et al., 2007).  

 Reacção de Saltitar: os membros pélvicos e um membro torácico são erguidos e 

sustentados de modo a que o animal se apoie só com o outro membro torácico, sendo 

forçado a caminhar para a frente, para trás e para os lados, para se detectar qualquer 

deficiência ou assimetria na resistência e coordenação. O animal deve usar o membro de 

apoio para saltar de modo a corrigir o corpo para o novo centro da gravidade; a não 

execução desta correcção é indicativa de défices proprioceptivos; a existência de 

dificuldades na execução dos movimentos correctivos indica que estão presentes défices 

motores; a existência de assimetria pode ajudar a determinar o lado da lesão (Chrisman, 

1985; O’Brien & Axlund, 2005; Fossum et al., 2007) 

 Teste de Posicionamento: o doente é erguido, pelo tórax e abdómen e levado em 

direcção a uma mesa. A resposta normal é que o animal veja a mesa ou a sinta com o 

dorso da mão e eleve o pescoço e avance com ambas as mãos de modo a posicioná-las 

sobre a mesa. O uso da visão neste teste requer que as vias visuais até ao córtex 

cerebral, as vias do córtex visual até ao córtex motor e as vias motoras até aos membros 

torácicos estejam intactas; uma lesão em qualquer uma destas estruturas pode ser a 

causa de défices na execução deste teste. Uma reposta normal apenas com recurso ao 

tacto e uma resposta anómala com o uso da visão indica uma lesão no sistema visual, 

enquanto uma resposta normal com recurso à visão e uma resposta anómala com o uso 

do tacto sugere a existência de lesão a nível das vias sensitivas (Chrisman, 1985; 

Fossum et al., 2007). 

 Teste de Propriocepção Consciente e Inconsciente: a testagem da propriocepção 

consciente faz-se colocando o membro torácico do animal apoiado sobre o dorso da mão 

e, se a função normal existe, ele coloca a mão na posição normal quase imediatamente, 

enquanto a existência de défices proprioceptivos deixa-a na posição invertida; o membro 

pode também ser aduzido ou abduzido para posturas anormais ou todo o corpo do animal 

pode ser balançado, devendo a correcção ser feita de imediato. Um animal com défices 

proprioceptivos deixa o membro em adução ou abdução exageradas ou pode cair quando 

o seu corpo é balançado. O primeiro modo de executar o teste é mais sensível para a 
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propriocepção na extremidade distal, enquanto o segundo é mais sensível para a zona 

proximal do membro. Se a propriocepção consciente estiver normal, provavelmente não 

existe lesão na ME (Chrisman, 1985; Griffiths, 1995, Wheeler & Sharp, 1999; Oliver et al., 

1997). Pode ainda testar-se a propriocepção inconsciente fazendo com que o animal 

caminhe em círculos, de preferência num pavimento ligeiramente escorregadio, que suba 

e desça degraus e que caminhe apenas com o apoio dos membros só direitos ou 

esquerdos, pois a coordenação de movimentos requer que a informação proprioceptiva 

inconsciente esteja intacta a nível dos membros, sendo também necessários os 

estímulos visuais e vestibulares; toda a informação é coordenada a nível do cerebelo 

(Griffiths, 1995). 

 Teste da Resistência Extensora: é executado com o animal em pé e forçando a zona 

das escápulas para baixo para observar a resistência e simetria da extensão dos 

membros combatendo a pressão para baixo. O animal pode também ser suspenso pela 

pélvis e baixado até ao chão para se observar a extensão dos membros torácicos e a sua 

capacidade para suportar peso (Chrisman, 1985). 

O modo como os vários testes são executados está ilustrado e explicado no Anexo VII.2. 

2.5.3.3.2. Teste dos Reflexos Espinhais 

Os Reflexos Espinhais são acções involuntárias estereotipadas provocadas por estímulos 

específicos, que ocorrem devido à existência de arcos reflexos cujos componentes nervosos 

estão localizados apenas na ME, ou seja, são independentes dos estímulos nervosos 

emitidos pelo encéfalo (LeCouteur & Grandy, 2005). Ao testar os reflexos espinhais dos 

membros torácicos avalia-se a integridade das componentes sensitiva e motora de certos 

segmentos da ME cervical e nervos do plexo braquial. O doente é colocado em decúbito 

lateral e os reflexos são testados com o uso de um plexímetro. Um reflexo espinhal normal 

indica que as vias sensitivas e motoras estão intactas; diminuído (hiporreflexia) traduz uma 

lesão do nervo periférico sensitivo, raízes dorsais e ventrais, segmentos da ME, nervos 

periféricos motores, junções neuromusculares ou músculos do arco reflexo específico; 

ausente (arreflexia) é indicador de lesão no NMI resultando em parésia ou paralisia flácida; 

e, por fim, aumentado (hiperreflexia) traduz uma lesão do NMS responsável pela inibição do 

respectivo reflexo em qualquer parte cranial ao arco reflexo na ME, no tronco cerebral e no 

lobo frontal do córtex cerebral. Os reflexos espinhais do membro torácico que devem ser 

testados são os seguintes (Chrisman, 1985; Oliver et al., 1997; Fossum et al., 2007; 

LeCouteur & Grandy, 2005): 

 Reflexo do Bícipede: o membro torácico é segurado com o cotovelo ligeiramente 

flexionado, posicionando o dedo indicador no tendão do bícipede no aspecto medial-

rostral do cotovelo e batendo o dedo com o plexímetro; se o reflexo estiver presente, o 

cotovelo faz uma ligeira extensão e significa que os segmentos da ME e as raízes dos 

nervos C6 a C7 e o nervo musculocutâneo estão intactos; um reflexo diminuído ou 
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ausente sugere a existência de uma lesão nos segmentos espinhais C6 a T8; mas pode 

estar aumentado em lesões acima de C6. 

 Reflexo do Trícipede: o membro torácico é segurado com o cotovelo ligeiramente 

flexionado e batendo o tendão com o plexímetro próximo do olecrâneo, ou posicionando 

o dedo indicador ou polegar no tendão e batendo o dedo com o plexímetro; se existir uma 

extensão ligeira do cotovelo, o reflexo está presente e os segmentos da ME e as raízes 

dos nervos C7 a T2 e o nervo radial estão intactos; pode estar aumentado em lesões 

acima de C7. 

 Reflexo do Extensor Radial do Carpo: batendo o músculo extensor radial do carpo com 

o plexímetro, produz-se uma extensão ligeira do carpo; se este reflexo estiver diminuído 

ou ausente, existem lesões dos segmentos C7 a T2 da ME, raízes nervosas dos mesmos 

segmentos e do nervo radial; pode estar aumentado em lesões acima de C7. 

 Reflexo do Flexor: belisca-se a unha do animal com os dedos ou com um uma pinça 

hemostática para se observar a flexão de todo o membro; a presença do reflexo não 

significa que o animal sente conscientemente o beliscão, indicando apenas que a ME e 

as raízes nervosas dos segmentos C6 a T2 e nervos musculocutâneo, medial e ulnar 

estão intactos; um reflexo diminuído ou ausente sugere a existência de uma lesão destes 

segmentos espinhais ou dos respectivos NMI; se aumentado, e quando em simultâneo  

com outros sinais de disfunção do NMS é indicativo de lesões acima de C6. 

 Reflexo Extensor Cruzado: durante o teste do reflexo flexor do membro torácico 

esquerdo, o direito deve ser observado quanto à extensão; em decúbito lateral o animal 

não deve apresentar este reflexo, pois há inibição pelas vias descendentes; se existir 

extensão é indicativo de lesão do NMS acima do segmento C6 geralmente do lado do 

membro estendido; em lesões agudas, a existência deste reflexo indica uma lesão grave 

da ME, mas em lesões crónicas não é necessariamente um sinal grave. 

O modo de execução destes testes está ilustrado no Anexo VII.3. 

2.5.3.3.3. Teste do Sinal de Babinski 

O Teste do Sinal de Babinski é executado estimulando a zona metacárpica em sentido 

ascendente e medial-lateral com a parte final metálica do plexímetro (Anexo VII.4), sendo 

que a resposta normal é uma flexão ligeira dos dedos da mão; se os dedos fizerem 

extensão, o sinal de Babinski é positivo, significando patologia no feixe corticospinhal. 

Contudo, o sinal de Babinski é mais comum em lesões dos NMS dos membros pélvicos do 

que em lesões dos NMS dos membros torácicos (Chrisman, 1985). 

2.5.3.3.4. Teste da Dor Profunda  

O Teste da Dor Profunda é avaliado do mesmo modo que o teste do reflexo do flexor, mas 

aumentado a intensidade do estímulo e observando uma reacção comportamental, tal como 

gemido, tentativa de morder o examinador ou olhar para o membro testado ou para o 
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examinador (Anexo VII.5). Geralmente, este teste é o último a ser executado na marcha de 

exame neurológico. A resposta à dor profunda é conduzida por pequenos axónios não 

mielinizados, que são os mais resistentes à compressão. A perda da dor profunda e 

ausência do reflexo do flexor indica que existe lesão da porção sensitiva dos nervos radial, 

medial e ulnar ou dos segmentos medulares C6 a T2. A perda da dor profunda com o reflexo 

do flexor intacto indica lesão severa dos feixes ascendentes da ME, e se continuar ausente 

por 72 horas após a lesão, frequentemente traduz um prognóstico grave (Chrisman, 1985; 

Fossum et al., 2007). 

Após examinar os reflexos de um lado, o doente deve ser colocado no decúbito lateral 

oposto para examinar o outro membro torácico (Oliver et al., 1997). 

2.5.3.3.5. Teste da Manipulação do Pescoço 

O Teste da Manipulação do Pescoço (Anexo VII.6) serve para avaliar com maior precisão 

a existência de lesão a nível cervical, mas só deve ser realizado se não existir probabilidade 

de existir fractura ou luxação vertebral cervical. Se à manipulação do pescoço o doente 

gemer, tentar morder ou se os músculos se tornarem rígidos, uma lesão de uma raiz 

nervosa ou numa meninge está provavelmente presente. A presença de dor no pescoço ou 

espasmos musculares com a manipulação do pescoço é um indicador mais seguro de lesão 

cervical do que as alterações das sensações superficiais, não se justificando, por isso, 

executar o teste da sensação superficial na zona cervical (Chrisman, 1985). 

2.5.3.3.6. Avaliação do Tónus e da Atrofia Muscular 

A manutenção do Tónus Muscular está na dependência do funcionamento dos reflexos 

espinhais. A avaliação do tónus muscular é executada com o animal em decúbito lateral e 

fazendo extensão ou flexão de uma articulação que provoque a extensão do músculo a 

avaliar, avaliando o clínico a resistência do músculo à extensão. Uma alteração do tónus 

muscular está totalmente dependente da localização da lesão que ocorre na ME. Se 

diminuído, existe hipotonia que está associada a lesões do NMI; se ausente, há atonia; e se 

aumentado, há hipertonia que está associada a lesões do NMS, miopatias e 

polineuromiosites (LeCouteur & Grandy, 2005; Griffiths, 1995; Fossum et al., 2007). 

A avaliação do grau de Atrofia Muscular faz-se pela observação e palpação simultânea dos 

músculos dos membros torácicos. A existência de atrofia muscular pode indicar lesão da 

raiz nervosa ou do NMI que inerva o músculo atrofiado (atrofia por desinervação); os 

músculos mais afectados são os responsáveis pela locomoção, que contêm fibras tipo II (de 

contracção rápida). Os músculos inervados pelos nervos localizados caudalmente à lesão 

também podem estar atrofiados (atrofia por desuso), a qual resulta na diminuição do 

diâmetro do músculo e do número de fibras musculares, sendo visível só alguns dias após a 

lesão, e a sua progressão é mais lenta e é menos grave do que a atrofia por desinervação; 

os músculos mais afectados são os responsáveis pela postura, que contêm 
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maioritariamente fibras tipo I (de contracção lenta) (Griffiths, 1995; Chrisman, 1985; 

LeCouteur & Grandy, 2005; Millis et al., 2004). 

 

Após a execução dos testes e avaliação dos resultados é importante determinar as 

possíveis localizações da(s) lesão(ões). Lesões acima do mesencéfalo raramente 

produzem alterações do andamento, estando associados a anomalias nas reacções 

posturais e da propriocepção dos membros, sendo que a lesão está do lado oposto da 

deficiência; os reflexos espinhais estão normais ou aumentados. Lesões abaixo do 

mesencéfalo causam alterações da marcha, nas reacções posturais e propriocepção, 

sendo que a lesão é ipsilateral às anomalias e os reflexos espinhais são normais ou 

aumentados, excepto se os segmentos da ME específicos ou nervos do arco reflexo estejam 

envolvidos. Uma lesão está provavelmente localizada na ME cervical se não existem 

“sinais de cabeça”, mas alterações de andamento em todos os membros, das reacções de 

postura e dos reflexos espinhais dos membros torácicos (aumento ou diminuição). A lesão 

estará localizada na ME ou nervos periféricos abaixo de T2 se não existem “sinais de 

cabeça” nem dos membros torácicos sendo observadas alterações nos membros pélvicos 

durante a marcha (Chrisman, 1985). 

2.5.3.4. Avaliação dos Membros Pélvicos, Ânus e Cauda 

O exame dos membros pélvicos é executado e interpretado de forma similar ao dos 

membros torácicos. É ainda executado o teste da sensibilidade superficial. 

2.5.3.4.1. Reacções Posturais 

 Teste do Carrinho-de-Mão: os membros torácicos são erguidos e sustentados, forçando 

o animal a caminhar para a frente somente sobre os membros pélvicos para avaliar a 

resistência e a coordenação dos movimentos dos mesmos (Chrisman, 1985). 

 Reacção de Saltitar: os membros torácicos e um membro pélvico são erguidos e 

sustentados de modo a que o doente se apoie só no membro pélvico remanescente 

quando forçado a caminhar para a frente, para trás e para os lados, para detectar 

qualquer deficiência ou assimetria na resistência e coordenação (Chrisman, 1985). 

 Teste de Posicionamento: o indivíduo é erguido na borda de uma mesa e quando os 

seus membros pélvicos tocarem na mesma, deve posicionar os pés no topo da mesa; 

deve ser também erguido do chão pelo tórax e região axilar e depois lentamente baixado 

para se avaliar se ambos os membros pélvicos se estendem e suportam o peso de todo o 

corpo (Chrisman, 1985). 

 Teste de Propriocepção: é executado colocando-se a superfície dorsal do pé como 

apoio ou o membro pélvico em adução ou abdução severas, e o animal deve corrigir de 

imediato para as posições adequadas (Chrisman, 1985). 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                                                                                                                                . 

 

30 
 

 Teste da Resistência Extensora: é executado aplicando pressão em sentido ventral 

sobre a garupa para observar a resistência quando o animal empurra para cima contra a 

pressão. Também pode ser executado sustentando o animal em posição totalmente 

erecta e, depois baixando-o lentamente até que haja o contacto dos pés com o chão. A 

resposta normal é a extensão dos membros pélvicos e a execução de passos para trás 

(Chrisman, 1985; Shores & Braund, 1993). 

A execução destes testes está ilustrada e explicada no Anexo VII.2. 

2.5.3.4.2. Teste dos Reflexos Espinhais 

O Teste dos Reflexos Espinhais dos membros pélvicos é também executado com o animal 

em decúbito lateral e com o uso de um plexímetro. Os reflexos espinhais dos membros 

pélvicos são mais facilmente desencadeados e podem apresentar uma resposta normal, 

exagerada se existir lesão acima do arco reflexo, ou diminuída ou ausente se a lesão 

envolve o arco reflexo.  

Os reflexos espinhais do membro pélvico que devem ser testados são (Chrisman, 1985; 

Griffiths, 1995; Fossum et al., 2007; Oliver et al., 1997; Wheeler & Sharp, 1999; Shores & 

Braund, 1993): 

 Reflexo Patelar: ao bater no tendão patelar directamente com o plexímetro, o joelho fará 

um movimento de extensão devido à contracção do músculo quadricípede; os lados 

esquerdo e direito devem ser comparados; se o reflexo estiver presente, os segmentos 

da ME e as raízes dos nervos L4 a L5 e o nervo femoral estão intactos; o reflexo está 

diminuído ou ausente em lesões do NMI ou fibras aferentes e se existir mielopatia 

degenerativa; lesões do nervo femoral são raras e causam ausência unilateral do reflexo, 

enquanto ausência bilateral sugere a existência de lesão de segmentos L4 a L5 da ME 

envolvendo os NMI de ambos os membros; o reflexo aumentado (o membro oscila por 

períodos depois do reflexo inicial) é indicador de patologia do NMS cranial a L4, podendo 

estar mais aumentado que os outros reflexos. Uma excepção é quando há aumento do 

reflexo patelar com lesões do NMI envolvendo o nervo ciático: os músculos inervados 

pelo nervo ciático normalmente contrariam o reflexo patelar, e uma interferência com a 

função do nervo ciático pode reduzir este efeito. 

 Reflexo do Músculo Tibial Cranial: o músculo é directamente percutido com o 

plexímetro, imediatamente abaixo da tuberosidade tibial, observando-se um 

encurtamento do músculo e uma flexão do tarso; esta resposta está diminuída ou 

ausente em lesões nos segmentos L6 a S2 da ME e raízes nervosas ou nos nervos 

ciático e peroneal; a resposta está aumentada em lesões medulares acima do segmento 

L6. 

 Reflexo do Músculo Gastrocnémio: é também directamente percutido com o 

plexímetro, ou pode ser seguro entre o polegar e o dedo indicador e a percussão é feita 

sobre o polegar, produzindo-se um encurtamento do músculo e uma extensão do tarso; o 
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tendão do músculo gastrocnémio também pode ser percutido, mas a resposta obtida é 

menor; a resposta é interpretada da mesma forma que o reflexo do músculo tibial cranial. 

 Reflexo do Flexor: a resposta é testada do mesmo modo que nos membros torácicos ao 

beliscar-se a unha do animal com os dedos ou com um uma pinça hemostática para se 

observar a flexão do membro; os segmentos espinhais e raízes nervosas testados são L6 

a S2 e ainda o nervo ciático, mas frequentemente as respostas dos músculo tibial e 

gastrocnémio são afectadas mais precocemente ou por lesões menos severas; em 

lesões do NMS, o reflexo está presente, podendo a contracção dos músculos flexores 

prolongar-se para além do estímulo; em lesões do NMI, o reflexo pode estar diminuído ou 

ausente; uma lesão no nervo ciático normalmente causa ausência unilateral do reflexo. 

 Reflexo Extensor Cruzado: como nos membros torácicos, quando se testa o reflexo 

flexor dos membros pélvicos, o membro oposto pode apresentar um reflexo de extensão 

cruzada exagerado, indicando lesão no NMS do lado do membro estendido. 

Devem ainda testar-se os reflexos espinhais do ânus, cauda e bexiga: 

 Reflexo Anal: consiste em beliscar ou picar ligeiramente o ânus para observar a 

contracção do esfíncter anal, testando os segmentos S1 a S3 da ME e o nervo pudendo; 

os músculos da cauda podem também contrair-se, indicando que Co1 a Co5 estão 

intactos; se o ânus não se contrair, existe uma lesão a nível dos segmentos espinhais S1 

a S3 e raízes nervosas, enquanto uma contracção exagerada do ânus indica a existência 

de lesão acima de S1; se a lesão afectar os segmentos Co1 a Co5 ou respectivas raízes 

nervosas, a cauda fica flácida e não abana quando o animal é estimulado (por exemplo, 

chamar pelo seu nome, acariciá-lo ou quando vê o dono). 

 Reflexo Bulbouretral: também serve para avaliar os segmentos medulares S1 a S3 e o 

nervo pudendo; consiste em aplicar pressão sobre a glande peniana (só em machos) 

para observar respostas semelhantes às do reflexo anal. 

 Palpação da Bexiga Urinária: a bexiga é inervada por um componente autónomo 

(nervos hipogástrico e pélvicos) e um componente somático (nervo pudendo, que inerva 

o esfíncter uretral responsável pelo controlo da micção); uma bexiga com uma grande 

quantidade de urina é facilmente palpada, e permite a libertação de urina de forma 

incontinente é o sinal de lesões nos segmentos espinhais, raízes nervosas e nervos 

periféricos (nomeadamente do nervo pudendo) de S1 a S3 que causam paralisia do 

músculo detrusor da parede da bexiga; uma lesão acima de S1 (geralmente entre T3 e 

L3) causa espasticidade do músculo detrusor, resultando numa bexiga pequena que é 

difícil de ser palpada e que reflexamente permite a libertação de jactos de urina. A perda 

do controlo da micção ocorre imediatamente antes da perda da sensação profunda, pois 

as fibras medulares associadas à micção são lesionadas antes das fibras associadas à 

sensação profunda. 

No Anexo VII.3 estão ilustrados alguns destes testes. 
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2.5.3.4.3. Teste do Sinal de Babinski 

O Teste do Sinal de Babinski é executado estimulando a zona metatársica em sentido 

ascendente e medial a lateral com a parte final metálica do plexímetro, sendo que a 

resposta normal é uma flexão ligeira dos dígitos do pé (Anexo VII.4); se os dedos fizerem 

extensão, o Sinal de Babinski é positivo, significando que existe lesão dos NMS (Chrisman, 

1985). 

2.5.3.4.4. Teste da Dor Profunda  

O Teste da Dor Profunda é avaliado e interpretado do mesmo modo que nos membros 

torácicos. Uma ilustração da execução deste teste é apresentada no Anexo VII.5. 

2.5.3.4.5. Teste da Sensação Superficial ou Reflexo do Panículo  

No Teste da Sensação Superficial ou Reflexo do Panículo faz-se com uma ligeira punção 

com um alfinete ou beliscão com uma pinça hemostática da pele 2-3 cm bilateralmente às 

apófises espinhosas das vértebras torácicas e lombares desde a região lombar caudal até 

ao segmento T2 (Anexo VII.7). O objectivo do teste é localizar uma área de irritação duma 

raiz nervosa e hiperestesia. A sensação experimentada a nível cutâneo entra no respectivo 

dermatomo da ME, é transportada por feixes ascendentes cruzados até ao plexo braquial 

(C8-T1) e daí para o nervo torácico lateral, que é responsável pela inervação dos músculos 

cutâneos. A resposta normal é a contracção dos músculos cutâneos de ambos os lados da 

linha média no ponto de estimulação e cranialmente a ele. A ausência do reflexo do panículo 

pode localizar a zona de lesão, estando o reflexo presente até ao dermatomo cranial à 

lesão. Lesões ligeiras podem não provocar a perda do reflexo do panículo. Deve-se também 

palpar a coluna vertebral para avaliar se existe hiperpatia: o clínico pode colocar uma mão 

no abdómen do animal, enquanto a outra palpa os processos transverso e espinhoso de 

cada vértebra e os músculos paraespinhais, para sentir a reacção de prensa abdominal 

quando áreas dolorosas são palpadas. Depois de completa a palpação, pode usar-se uma 

pinça hemostática para beliscar a pele para se detectar hipostesia ou anestesia; numa área 

com sensibilidade normal, o animal não demonstra reacção; já em zonas com hiperestesia, 

o animal demonstra uma resposta de dor, como ganir ou tentar morder; enquanto numa área 

sem sensibilidade, não se obtém qualquer resposta. A sensação superficial é perdida antes 

da sensação profunda em lesões compressivas da ME, pois as fibras que transportam a 

sensação superficial são mais susceptíveis à compressão. É infrequente notar o reflexo do 

panículo em animais com sensibilidade superficial intacta (Chrisman, 1985; Griffiths, 1995; 

Oliver et al., 1997; Wheeler & Sharp, 1999; Fossum et al., 2007; Shores & Braund, 1993). 

2.5.3.4.6. Avaliação do Tónus e da Atrofia Muscular 

O Tónus e a Atrofia Muscular são avaliados e interpretados de modo semelhante ao descrito 

para os membros torácicos. 
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Tal como na avaliação do pescoço e membros torácicos, também a execução dos testes 

para avaliação dos membros pélvicos, ânus, cauda e bexiga é importante para determinar 

as possíveis localizações da(s) lesão(ões). Lesões acima do mesencéfalo produzem 

ligeiras alterações no andamento, mas produzem défices contralaterais nas reacções de 

postura e na propriocepção dos membros, frequentemente mais severas que as observadas 

nos membros torácicos; os reflexos espinhais normalmente estão aumentados, 

especialmente os reflexos patelares. Lesões abaixo do mesencéfalo até à ME lombar 

causam anomalias no andamento, nas reacções de postura e na propriocepção, sendo que 

a lesão é ipsilateral às mesmas; os reflexos espinhais dos membros pélvicos estão normais 

ou aumentados. Se não existem “sinais de cabeça”, mas os membros torácicos e pélvicos 

mostram anomalias no andamento, nas reacções de postura e nos reflexos espinhais, a 

lesão pode ter localização na ME cervical, pode ser multifocal, envolvendo a também a ME 

torácica e lombar, ou pode ser difusa, afectando todas as raízes nervosas, nervos 

periféricos, junções neuromusculares ou músculos dos membros, verificando-se uma 

ausência ou diminuição dos reflexos espinhais tanto dos membros torácicos como dos 

pélvicos. Se não existem “sinais de cabeça” nem alterações nos membros torácicos, 

verificando-se somente sinais dos membros pélvicos, a lesão está localizada na ME, raízes 

nervosas ou nervos periféricos abaixo de T2 ou nos nervos do plexo lombosagrado; as 

alterações dos reflexos espinhais e da sensação superficial são, então, utilizadas para 

localizar a lesão dentro desta região. Sem sinais anormais dos membros pélvicos, mas com 

ânus, cauda e bexiga urinária anormais, suspeita-se de lesão sacrococcígea (Chrisman, 

1985). 

 
Uma única lesão pode causar simultaneamente sinais de NMI e NMS de vários nervos e 

grupos de músculos. A existência de défices neurológicos associados a mais do que uma 

região da ME é fortemente sugestiva de lesão multifocal ou difusa. No caso de um animal 

possuir lesões tanto do NMS como do NMI de uma localização específica, os sinais 

associados ao NMI predominam (Fossum et al., 2007; LeCouteur & Grandy, 2005). 

 
Um resumo da localização das lesões e sinais clínicos associados encontra-se no Anexo 

VII.8 – Tabelas 77 e 78. 

2.5.4. Diagnósticos Diferenciais para Lesões Medulares 

No final do exame objectivo é necessário elaborar a lista de diagnósticos diferenciais, que 

precisam de ser eliminados faseadamente até ao diagnóstico final, realizando para isso um 

conjunto de métodos e técnicas de exames complementares. No Anexo VIII encontram-se 

as entidades clínicas que afectam a ME para se executar a lista de diagnósticos diferenciais. 
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2.5.5. Sinais Clínicos associados a Hérnias de Disco 

Um DIV que sofre extrusão ou protusão produz sinais variados, dependendo do segmento 

medular afectado, da quantidade de material de disco no interior do canal vertebral que 

influencia o grau de compressão sobre a ME, raízes nervosas e meninges, e da velocidade 

com que os elementos neurais são atingidos no momento da projecção do disco. No caso 

da compressão sobre a ME, os sinais dependem dos feixes medulares afectados. Se o DIV 

herniado provocar irritação das meninges ou da raiz nervosa dorsal e comprimir apenas 

ligeiramente a ME, o principal sinal presente é a dor, à qual pode estar associado um 

pequeno défice neurológico (Chrisman, 1985; Amsellem et al., 2003). 

As hérnias de disco com os sinais clínicos mais significativos são aquelas em que a 

extrusão ou protusão do material de disco ocorre em sentido dorsal, já que a probabilidade 

de compressão sobre as meninges, as raízes dos nervos raquidianos ou mesmo sobre a ME 

é maior. No caso de uma extrusão ou protusão lateral de um DIV, os sinais clínicos exibidos 

estão associados à compressão das raízes nervosas (LeCouteur & Grandy, 2005). 

Por sua vez, as hérnias de Hansen tipo I normalmente resultam em sinais clínicos mais 

severos que as hérnias de Hansen tipo II, embora estas últimas possam causar uma maior 

compressão e distorção da ME (LeCouteur & Grandy, 2005). 

2.5.5.1. Sinais Clínicos associados a Hérnias de Hansen tipo I 

Os sinais clínicos associados a este tipo de hérnia são: dor, défices proprioceptivos, motores 

e/ou sensitivos (sensibilidade superficial e profunda), que surgem por esta ordem 

considerando a crescente compressão e desmielinização da ME. Durante a recuperação, as 

funções retornam à normalidade pela ordem reversa. Regra geral, o seu aparecimento é 

súbito (minutos ou horas), podendo contudo apresentar uma evolução crónica de semanas 

ou meses com períodos de melhoria e agravamento ou até com períodos estáticos. As 

hérnias tipo I que ocorrem na zona cervical causam sinais menos graves do que as 

toracolombares, pois a relação entre o diâmetro do canal vertebral cervical e o diâmetro da 

ME é superior à mesma relação na zona toracolombar. Os sinais podem ser assimétricos se 

a hérnia for dorsolateral, independentemente da sua localização (LeCouteur & Grandy, 

2005; Toombs & Bauer, 1993). 

2.5.5.1.1. Sinais Clínicos das Hérnias de Hansen tipo I Cervicais 

O sinal mais comum das hérnias de Hansen tipo I cervicais é a dor cervical e a extensão 

cranial do pescoço, pelo que o doente movimenta-o lateralmente ou move apenas os olhos. 

Apresenta dor exuberante à sua manipulação. A dor cervical resulta da ligeira compressão 

que o material de disco herniado faz sobre as meninges e as raízes dorsais dos nervos 

periféricos cervicais. Podem também surgir espasmos da musculatura cervical como 

complicação da existência de dor associada à compressão das raízes nervosas (LeCouteur 

& Grandy, 2005; Chrisman, 1985).  
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Quando apenas os feixes da ME são afectados e não as raízes nervosas para o plexo 

braquial (C6 a T2), os membros pélvicos podem apresentar-se mais atáxicos que os 

membros torácicos. As fibras dos membros pélvicos são laterais às dos membros torácicos 

nos feixes espinocerebelares pelo que as fibras dos membros pélvicos são afectadas em 

primeiro lugar em compressões leves. Se ocorrer compressão da ME ao nível dos 

segmentos C6 a T2 e também das raízes dos nervos do plexo braquial, o aporte sanguíneo 

aos feixes espinocerebelares do funículo lateral torna-se modificado, conduzindo ao 

aparecimento de ataxia dos quatro membros, sendo que os torácicos se apresentam mais 

atáxicos que os pélvicos, podendo mesmo existir monoparésia do membro torácico 

ipsilateral à lesão se os feixes motores do funículo ventral estiverem afectados (Chrisman, 

1985; Fossum et al., 2007). 

Menos frequentemente, os doentes apresentam diminuição da propriocepção, hemiparésia, 

hemiplegia, tetraparésia e tetraplegia, porque o diâmetro do canal vertebral é maior, 

existindo assim um maior espaço a rodear a ME cervical, diminuindo a probabilidade de 

compressão pelo disco herniado. Existe alteração da propriocepção consciente quando o 

funículo dorsal da ME é afectado pela compressão e o doente pode ter dificuldade em 

suportar o peso e manter-se em pé mas mantendo ainda movimentos voluntários 

(tetraparésia). Quando existir compressão dos feixes superficiais do funículo ventral, 

nomeadamente dos feixes vestibuloespinhais e reticuloespinhais, o doente deixa de ter 

movimentos voluntários e fica tetraplégico (LeCouteur & Grandy, 2005; Oliver et al., 1997; 

Chrisman, 1985). 

A sensibilidade superficial pode estar diminuída ou abolida caudalmente à zona da 

compressão medular cervical num doente tetraplégico com função respiratória normal, mas 

a sensibilidade profunda geralmente mantém-se até que exista a secção total da ME (acima 

do segmento C6), que resultará na perda da inervação do diafragma e dos músculos 

intercostais e consequente paragem respiratória. Lesões medulares abaixo do segmento C6 

cessam a inervação dos músculos intercostais, passando a respiração a ser apenas 

diafragmática (Chrisman, 1985; LeCouteur & Grandy, 2005). 

Podem ainda ocorrer défices dos NMI dos membros anteriores em hérnias tipo I cervicais 

caudais, mas para existir diminuição expressiva ou mesmo abolição dos reflexos espinhais a 

lesão medular tem de ser extensa. Estão também descritos casos de síndrome de Horner 

ipsilateral e hipertermia em doentes com hérnias tipo I cervicais dorsolaterais agudas e 

graves, já que as fibras simpáticas descendentes do feixe tecto-tegmento-espinhal podem 

estar afectadas, originando sinais associados à desinervação simpática e regulação térmica 

(LeCouteur & Grandy, 2005; Chrisman, 1985).  

Mais de 50% dos cães com hérnia de Hansen tipo I cervical podem apresentar claudicação 

do membro anterior ipsilateral como resultado da extrusão do material de disco em sentido 

lateral ou intraforaminal que causa compressão das raízes nervosas; 61% apresentam 
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apenas dor cervical, 26% tetraparésia e 13% tetraplegia (Toombs & Bauer, 1993; LeCouteur 

& Grandy, 2005; Padilha Filho & Selmi, 1999). 

2.5.5.1.2. Sinais Clínicos das Hérnias de Hansen tipo I Toracolombares 

Os sinais que podem aparecer em doentes com hérnias de Hansen tipo I toracolombares 

são: dor lombar, hiperpatia à manipulação da coluna toracolombar, ataxia, paraparésia, 

paraplegia e perda da sensibilidade profunda (LeCouteur & Grandy, 2005; Oliver et al., 

1997).  

A presença de dor lombar sem outros défices neurológicos ocorre em cerca de 10% dos 

doentes com hérnia de disco toracolombar, que mostram relutância a caminhar, saltar, subir 

e descer escadas ou postura de cifose (Millis et al., 2004). 

Os défices neurológicos resultam da extrusão do DIV nos segmentos entre T3 e L3. No caso 

das compressões leves, ocorre uma alteração no suporte sanguíneo do feixe 

espinocerebelar no funículo lateral, resultando em ataxia dos membros pélvicos. Se existir 

envolvimento do fascículo grácil e do funículo dorsal da ME, a propriocepção diminui. 

Quando os feixes vestibuloespinhais do funículo ventral estão envolvidos, o doente tem 

dificuldade em sustentar o seu próprio peso, mas continua a apresentar movimentos 

voluntários. Quando são afectados os feixes reticuloespinhais, rubroespinhal e 

corticoespinhal (situados mais profundamente em relação aos feixes vestibuloespinhais), os 

movimentos voluntários diminuem ou pode mesmo surgir a paraplegia. Nesta fase, a 

sensibilidade superficial é também perdida caudalmente à localização da lesão, sendo a 

sensibilidade profunda a última a ser perdida numa lesão medular grave (LeCouteur & 

Grandy, 2005; Chrisman, 1985). Um estudo realizado por Duval, Dewey, Roberts e Aron 

(1996), concluiu que quando a perda da sensibilidade profunda e da função motora é 

temporária, o prognóstico é mais favorável. Porém, nos últimos anos muito se tem discutido 

se a gravidade e duração dos sintomas estão directamente relacionados com o tempo de 

recuperação (Davis & Brown, 2002; Kazakos et al., 2005). Um estudo recente sugere que 

um aparecimento agudo de sinais clínicos associados a hérnias toracolombares influencia 

negativamente o êxito dos tratamentos, ou seja, quanto mais agudo o episódio de hérnia de 

disco, pior o prognóstico, e que a duração dos sinais clínicos afecta o tempo de recuperação 

(Ferreira, Correia & Jaggy, 2002).  

Podem verificar-se défices dos NMI nos membros pélvicos se a hérnia for caudal a L3, como 

resultado da compressão da ME lombosagrada e afectando os neurónios motores do plexo 

lombosagrado (nervos ciático, pudendo, pélvico e caudais). Como o nervo femoral é 

poupado, o doente é capaz de suportar o peso do seu corpo com os membros pélvicos. As 

alterações da sensibilidade nos membros pélvicos surgem por compressão das raízes 

dorsais (sensitivas), observando-se também alterações da sensibilidade e motilidade do 

ânus, cauda e bexiga (LeCouteur & Grandy, 2005; Oliver et al., 1997; Chrisman, 1985). 



                                      A Influência de Factores Intrínsecos e Extrínsecos na Recuperação de Canídeos com Hérnias de Disco 

 

37 
 

A hiperpatia da coluna toracolombar é verificada quando se aplica uma ligeira pressão ao 

nível dos processos espinhosos e músculos paraespinhais, exibindo o doente dor que 

localiza a lesão (Fossum et al., 2007). 

O reflexo panicular pode estar diminuído ou ausente caudalmente à zona da hérnia 

(LeCouteur & Grandy, 2005). 

O sinal de Schiff-Sherrington pode ocorrer em doentes com hérnia tipo I entre T2 e L3, em 

que os membros pélvicos estão paralisados e os membros torácicos estão espásticos e em 

extensão, conservando contudo os movimentos voluntários (embora reduzidos devido à 

hipertonia). Ocorre por alteração dos feixes ascendentes, localizados num funículo próprio 

que circunda a substância cinzenta, com acção inibitória sobre os músculos extensores dos 

membros torácicos; por isso, este sinal só ocorre em lesões profundas da ME (LeCouteur & 

Grandy, 2005; Chrisman, 1985; Wheeler & Sharp, 1995). 

Animais que se apresentem deprimidos, anoréticos e febris podem estar a desenvolver 

mielomalácia progressiva, manifestando também sinais ascendentes ou descendentes de 

disfunção dos NMI e insensibilidade ascendente, por exemplo, músculos abdominais e 

membros pélvicos hipotónicos e não reflexivos, ânus dilatado, reflexo perianal diminuído ou 

ausente, bexiga neurogénica, sensibilidade superficial ao nível de T10 e paralisia dos 

músculos paraespinhais impossibilitando o doente de se manter em decúbito esternal. Estes 

doentes podem depois apresentar sinal de Schiff-Sherington e perda do tónus dos músculos 

intercostais causando impossibilidade em respirar, resultando na sua morte (Oliver et al., 

1997). Este processo pode ocorrer em 3 a 10 dias (Jerram & Dewey, 1999a). Cerca de 3 a 

6% dos cães com hérnia de disco toracolombar com défices neurológicos graves 

desenvolvem mielomalácia progressiva (Davies & Sharp, 1983). Normalmente, os doentes 

só mostram sinais associados de mielomalácia progressiva vários dias após o aparecimento 

da paraplegia, devendo usufruir do acto de eutanásia (Wheeler & Sharp, 1995). 

2.5.5.2. Sinais Clínicos associados a Hérnias de Hansen tipo II 

Como o processo de protusão ocorre de uma forma crónica (a ruptura progressiva de fibras 

do AF resulta numa massa em forma de projéctil de crescimento lento), a compressão da 

ME e os sinais associados a este tipo de hérnia têm também uma progressão crónica. 

Frequentemente, os doentes surgem com ataxia, para ou tetraparésia, espasticidade 

muscular e incontinência fecal e/ou urinária. A manifestação de dor cervical ou lombar pode 

ser ou não resultante de hérnia de Hansen tipo II (LeCouteur & Grandy, 2005).   

Défices do NMS ocorrem normalmente em protusões de disco que envolvam os segmentos 

medulares T3 a L3. Protusões caudais a L3 dão sinais do tipo NMS e NMI. O reflexo do 

panículo pode estar diminuído caudalmente à zona da lesão e, normalmente, o animal 

mantém íntegra a sensibilidade profunda (Oliver et al., 1997). 
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2.5.6. Radiografia Simples da Coluna Vertebral 

As radiografias simples da coluna vertebral estão geralmente indicadas quando existe 

suspeita de doença focal ou multifocal da ME e raízes nervosas. A sua execução nas 

projecções laterolaterais (LL) e ventrodorsais (VD), ilustradas no Anexo IX.1, tem como 

objectivo avaliar as vértebras e os DIV (Chrisman, 1985). 

2.5.6.1. Técnica Radiográfica 

Para uma boa radiografia da coluna, o clínico deve ter presente algumas regras simples: o 

doente deve ser anestesiado para um posicionamento correcto, lembrando-se sempre que a 

incapacidade do doente de suportar o peso do corpo pode exacerbar as lesões existentes. 

Devem ser realizadas primeiro as radiografias em projecção LL, e só depois as em 

projecção VD. O perfeito alinhamento entre a coluna e a mesa de radiologia é essencial 

para uma boa imagem. O maneio do doente deve ser cuidadoso para evitar a extrusão de 

mais material de disco e uma maior compressão da ME. As películas e os ecrãs 

radiográficos devem ser de alta qualidade para obtenção de uma imagem com maior detalhe 

(por exemplo, ecrãs do tipo terras raras). As constantes radiográficas devem formar uma 

imagem muito contrastada e o centro do feixe de raios X deve estar centrado com o DIV 

provavelmente afectado (estabelecido ao exame neurológico) (Brawner, 1993; LeCouteur & 

Grandy, 2005; Davies, 1995; Lee, 1995; Fossum et al., 2007; Oliver et al., 1997). 

As radiografias simples permitem avaliar a forma, tamanho, alinhamento e radiodensidade 

dos corpos vertebrais. Não é possível contudo avaliar a ME (Fossum et al., 2007). 

Quaisquer alterações radiográficas têm de ser avaliadas à luz do exame neurológico, 

certificando que as lesões com uma determinada localização produzem o quadro 

neurológico apresentado pelo doente (Chrisman, 1985). 

2.5.6.2. Sinais Radiográficos de Hérnias de Disco 

Ao contrário do que se passa com os DIV que sofrem metaplasia fibróide e, portanto, não 

desenvolvem calcificação, os DIV cujos NP apresentam metaplasia condróide sofrem 

calcificação sendo, por isso, visíveis em radiografias simples e preferencialmente nas 

projecções LL, sendo mais frequente em raças condrodistróficas com idade superior a 1 ano 

de idade. A visualização de DIV calcificados não é indicativa de hérnia de disco. O espaço 

intervertebral (EIV) de um DIV que sofreu extrusão pode apresentar-se mais estreito que os 

EIV adjacentes (é o caso principalmente de hérnias discais tipo II), ter uma forma de cunha 

com menor largura na zona intervertebral dorsal ou expressar-se com uma maior 

radiopacidade ao nível do forâmen intervertebral. Contudo, é importante ter em conta que 

alguns EIV são normalmente mais estreitos (C7-T1, T9-T10, T10-T11) e outros mais largos 

(L7-S1). Também os DIV da coluna cervical e lombosagrada aparecem com forma de cunha 

quando o doente é posicionado para a radiografia com a coluna em hiperextensão ou flexão 

(LeCouteur & Grandy, 2005; Lee, 1995; Chrisman, 1985; Burk & Ackerman, 1996). 
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Quando é possível avaliar um EIV “vazio”, isso é sinal que provavelmente o DIV sofreu 

extrusão e pode eventualmente estar presente no canal vertebral, pois há sobreposição 

deste com os processos articulares das vértebras ou com as costelas. O material de disco 

não mineralizado nos forâmens intervertebrais pode ser identificado como uma massa com 

densidade semelhante à dos tecidos moles, verificando-se que este achado é mais 

facilmente detectado ao nível da coluna vertebral lombar, já que não há sobreposição das 

costelas aos forâmens intervertebrais (LeCouteur & Grandy, 2005; Burk & Ackerman, 1996; 

Lee, 1995). Por isso, em cerca de 50% dos doentes com hérnias de Hansen tipos I ou II não 

são visíveis quaisquer anomalias radiográficas ao nível da coluna vertebral. Segundo Lamb, 

Nicholls, Targett e Mannion (2002), a precisão das radiografias simples em localizar os DIV 

que sofreram extrusão ou protusão varia de 51 a 61%. Somerville, Anderson, Gill, Kantrowitz 

e Stowater (2001), afirmam que o uso exclusivo desta técnica é pouco preciso na detecção 

de DIV herniados na região cervical, correspondendo apenas a 26% dos doentes.  

As projecções radiográficas VD são úteis para determinar a lateralidade (esquerda ou 

direita) do processo (LeCouteur & Grandy, 2005). A execução de radiografias oblíquas da 

coluna, em que o doente é colocado em decúbito dorsal com a coluna posicionada de modo 

a fazer um ângulo de 45-60º com a mesa, é útil para visualizar material de disco no forâmen 

intervertebral ou localizado lateralmente, nos casos em que não se observam alterações 

radiográficas nas projecções LL e VD (Fossum et al., 2007; Brawner, 1993). Em associação 

às hérnias de Hansen tipos I e II podem ser identificados sinais radiológicos de osteófitos 

vertebrais e esclerose vertebral (LeCouteur & Grandy, 2005). 

No Anexo IX.2 encontram-se ilustrações de radiografias simples da coluna vertebral cervical 

e toracolombar de cães com e sem hérnias de disco. 

2.5.7. Mielografia 

A mielografia está indicada no caso de suspeita de uma lesão focal da ME. É quase sempre 

necessária para confirmar o diagnóstico de hérnia de disco e excluir outras causas de 

mielopatia de progressão crónica, permitindo determinar a localização exacta e lateralidade 

do material de disco no canal vertebral, essencial para a cirurgia. Com a realização da 

técnica, colhe-se uma pequena quantidade de LCR injectando em seguida um líquido de 

contraste na cisterna magna ou no espaço subaracnóide em L5-L6 (nos felídeos é em L6-

L7), o qual se vai misturar com o LCR que rodeia a ME permitindo delinear o seu contorno 

(linhas brancas finas e paralelas, que na zona da cauda equina sofrem estreitamento 

progressivo até ao fundo do saco dural). Realizam-se depois várias radiografias em 

diferentes projecções cuja avaliação poderá revelar a existência de lesões extradurais, 

extramedulares-intradurais ou intramedulares (Anexo X.1) (Chrisman, 1985; LeCouteur & 

Grandy, 2005; Oliver et al., 1997; Fossum et al., 2007; Ferreira, 1997; Ruiz, Bustinduy & 

Bermejo, 2006). 
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As lesões extradurais podem ser indicadoras de hérnia de disco, espessamento dos 

ligamentos longitudinal dorsal e amarelo, hematoma, depósitos de gordura extradurais, 

deformação de corpos vertebrais, espondilopatia e neoplasias extradurais (vertebrais, 

metástases), as lesões extramedulares-intradurais são quase sempre neoplasias intradurais 

(neurofibroma, meningioma), e por fim, as lesões intramedulares podem estar associadas a 

hemorragia, edema e neoplasias intramedulares (ependimoma, astrocitoma). É importante 

não confundir este tipo de lesões com as intumescências braquial e lombosagrada da ME 

(Davies, 1995). 

Considerando que não é um exame isento de riscos, é necessário ponderar a sua realização 

em cada doente e a sua condição clínica. Os principais riscos a que o doente se sujeita são: 

a anestesia em si, pressão intracraniana aumentada, hemorragia intracraniana, herniação 

do encéfalo, desenvolvimento de reacções alérgicas ao contraste, entre outros (Chrisman, 

1985; Evans, 1995). 

2.5.7.1. Técnica de Colheita de LCR e Injecção do Líquido de Contraste 

Para a punção do canal vertebral usa-se uma agulha espinhal com estilete (20 ou 22G, 40 a 

70 mm), sendo necessário um tubo para a colheita do LCR e uma seringa para injectar o 

líquido de contraste. É necessário fazer uma assepsia cirúrgica do local da punção 

(tricotomia e desinfecção com substâncias químicas) e o cirurgião deve também fazer a 

lavagem das mãos para assepsia e calçar luvas esterilizadas (Evans, 1995; Ruiz et al., 

2006). 

Uma ilustração da técnica de colheita de LCR e injecção do líquido de contraste pode ser 

consultada no Anexo X.2 – Figura 41. 

2.5.7.1.1. Técnica de Punção da Cisterna Magna 

Na punção da Cisterna Magna, o doente é colocado em decúbito lateral direito com a 

cabeça mantida em flexão de 90º, com o plano sagital do crânio paralelo à mesa e o 

pescoço posicionado próximo à margem da mesa. A identificação das referências 

anatómicas, protuberância do osso occipital e asas do atlas (Anexo X.2 – Figura 40), 

permite ao cirurgião delimitar um triângulo colocando os dedos polegar e médio sobre as 

asas do atlas, e o indicador sobre a protuberância occipital avaliando o local da punção 

como sendo o centro do triângulo. A agulha deve ser inserida perpendicular à pele, 

avançada pelos tecidos moles até a dura-máter e o ligamento amarelo serem penetrados, 

entrando assim no espaço subaracnóide (na maioria das vezes é sentida uma perda de 

resistência). É aconselhável que à medida que se avança a agulha, se retire o estilete para 

ver se o LCR flui. Se a agulha embater no tecido ósseo, pode ser redireccionada e continuar 

a avançar, ou pode-se retirar a agulha e recomeçar do início. Se surgir sangue na agulha, 

esta está lateral à linha média, devendo ser reposicionada. Se o doente se movimentar 

repentinamente é porque a ME foi penetrada, devendo retirar-se a agulha e o doente deverá 
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ser rapidamente ventilado. Colhe-se o LCR, seguindo-se depois a injecção lenta do líquido 

de contraste (durante um período de 1 a 2 minutos). A cabeça do doente deverá então ser 

elevada durante 2 a 4 minutos para promover o fluxo caudal do líquido de contraste, e evitar 

o refluxo para o espaço intracraniano (Evans, 1995; Wheeler & Sharp, 1999; Fossum et al., 

2007; Lee, 1995; Brawner, 1993).  

2.5.7.1.2. Técnica de Punção do Espaço Subaracnóide 

Na punção do Espaço Subaracnóide lombar, o doente é colocado em decúbito lateral ou 

esternal com a coluna vertebral em flexão. A agulha é introduzida na linha média do EIV L5-

L6 próxima ao processo espinhoso mais cranial, com um ângulo aproximado de 45º com a 

extremidade posterior dirigida caudalmente; depois é avançada cranioventralmente pelos 

tecidos moles, redireccionando-a se embater no osso de modo a perfurar a dura-máter e o 

ligamento amarelo, entrando no espaço subaracnóide, o que provocará a saída do LCR (em 

pequena quantidade), após o que se injecta o líquido de contraste. Em canídeos de raças 

grandes e obesos, esta técnica é mais difícil de executar, pois o local de punção é mais 

difícil de definir. Tem a vantagem de o contraste fluir cranialmente devido à pressão aplicada 

para a sua injecção e a desvantagem em aumentar a probabilidade de se depositar o 

contraste no espaço epidural, conduzindo quase sempre a complicações (Evans, 1995; 

Brawner, 1993; Ruiz et al., 2006). 

2.5.7.1.3. Colheita do LCR 

O LCR deve fluir livremente para dentro do tubo de colheita, mas também pode ser utilizada 

uma seringa para aplicar ligeiro vácuo e efectuar a colheita (a colheita usando vácuo em 

excesso aumenta o risco de hemorragia). Nos casos em que o LCR não flui correctamente é 

normalmente devido a incorrecto posicionamento da agulha, embora um abaixamento da 

pressão dentro do canal vertebral resultante da anestesia possa também causar uma 

diminuição no fluxo de LCR. Para que haja maior fluxo de LCR, pode aplicar-se pressão 

suave sobre as veias jugulares (Evans, 1995; Ruiz et al., 2006). 

2.5.7.1.4. Injecção do Líquido de Contraste 

Os agentes de contraste usados para a realização de mielografia devem ser radiopacos, 

hidrossolúveis, miscíveis com o LCR, não-tóxicos, estar à temperatura corporal do doente e 

ser rapidamente absorvidos do espaço subaracnóide por processos fisiológicos (Fossum et 

al., 2007; Wheeler & Sharp, 1999; Brawner, 1993). As substâncias de contraste utilizadas 

presentemente são não-iónicas, como o iopamidol, o iohexol e o iotrolano, que são bastante 

seguras quando comparadas com as substâncias com compostos iónicos, pois a 

percentagem de doentes que desenvolve reacções anafiláticas é muito baixa (cerca de 2%) 

(Davies, 1995). Possuem entre 300-350 mg/ml de iodo não-iónico e são injectados em 

volume de  0,3 a 0,5 ml/kg consoante a região de acesso ao espaço utilizado para a punção. 

Durante a injecção da substância de contraste, o cirurgião deve estar preparado para actuar 
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em caso de reacção anafilática. Deverá de existir a possibilidade de administrar 

prontamente diazepam 5 a 20 mg IV e elevar a cabeça do doente de modo a minimizar o 

episódio convulsivo. Uma nova substância de contraste, o iversol, tem demonstrado que 

provoca mínimas reacções adversas (tanto a nível da composição proteica e linfocítica do 

LCR, como a nível de modificações histopatológicas das meninges) (Davies, 1995; Burk & 

Ackerman, 1996; Ruiz et al., 2006).  

2.5.7.2. Sinais Mielográficos de Hérnias de Disco 

Os achados mielográficos numa hérnia de Hansen tipo I e tipo II são compressão extradural 

da ME com deslocamento e modificação da largura da coluna de contraste e diminuição do 

espaço subaracnóide nas projecções LL e/ou VD, consoante o local da compressão. Nas 

hérnias tipo II e na maioria das hérnias tipo I, visualiza-se uma massa epidural com 

localização ventral ou ventrolateral que causa o deslocamento da ME em sentido dorsal. O 

material de DIV herniado em hérnias tipo I pode estender-se por mais do que um segmento 

medular, e isso é avaliado com estreitamento da coluna de contraste ao longo do canal 

vertebral. Nos casos em que existe posicionamento ventrolateral do material herniado, a 

linha de contraste inferior pode apresentar bifurcação na projecção LL. Também pode 

acontecer que o material resultante da extrusão rodeie por completo a ME, ou ainda que o 

material se espalhe ao longo do canal medular sem deslocamentos da ME (LeCouteur & 

Grandy, 2005; Burk & Ackerman, 1996). Uma ausência de alterações no mielograma 

constitui uma contra-indicação cirúrgica (Ferreira, 1997), e o doente deverá ser submetido a 

outros exames de imagem, como por exemplo a TAC ou a RM. O Anexo X.3 ilustra 

mielogramas de canídeos com hérnia de disco. 

Quando existe mielomalácia secundária a hérnia de disco, o mielograma está normal ou 

visualiza-se uma ME edemaciada e em que a substância de contraste se mistura com o 

tecido neural (Burk & Ackerman, 1996). Em 97% das mielografias executadas com 

radiografias em várias projecções, é possível localizar com precisão o material de disco em 

canídeos com hérnias de disco toracolombares (Tanaka, Nakayama & Takase, 2004). 

2.5.8. Análise do Líquido Cefaloraquidiano 

A análise do LCR deve ser realizada antes da mielografia, servindo para excluir doenças 

inflamatórias, infecciosas ou neoplásicas da ME e/ou meninges que podem preconizar os 

mesmos sinais clínicos das hérnias de disco. No caso do líquido colhido estar contaminado 

com sangue, o exame laboratorial pode não ser fiável, devendo ser executada uma nova 

colheita. A análise do LCR colhido deve incluir uma contagem do número total de eritrócitos, 

uma contagem do número total e diferencial de leucócitos e uma estimativa da quantidade 

de proteína. Os valores obtidos variam consoante o local da colheita. Um LCR normal tem 

baixo número de células e proteínas (menor, quando comparado com o plasma) e não sofre 

qualquer processo de coagulação. Um aumento do número de células e do conteúdo 
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proteico está associado a uma meningite, discoespondilite e mielite. Uma elevação nos 

níveis de proteína sem aumento no número de células está associado a tumores medulares 

ou a compressão por DIV herniados (quer por extrusão, quer por protusão) (LeCouteur & 

Grandy, 2005; Evans, 1995; Chrisman, 1985). 

2.5.9. Tomografia Axial Computorizada (TAC) 

O uso deste meio auxiliar de diagnóstico tem uma grande vantagem sobre a radiografia 

convencional: enquanto a imagem da última é formada a partir da atenuação do feixe de 

raios X quando ele penetra através dos tecidos, a TAC forma uma imagem computorizada 

que é obtida através de múltiplas incidências do feixe de raios X sobre os mesmos tecidos e 

grau de atenuação dos mesmos detectado pelo aparelho. O computador calcula depois o 

coeficiente de atenuação nas diferentes projecções e a localização dos vários tipos de 

tecidos, produzindo uma imagem seccional dos mesmos. A TAC é muito utilizada no exame 

de coluna vertebral devido à sua alta sensibilidade em detectar alterações nas estruturas 

ósseas. É também utilizada para avaliação do encéfalo e da ME, nomeadamente após a 

injecção de líquido de contraste para despistar a existência de lesões extradurais (a 

concentração do líquido de contraste injectado deve ser menor que a usada na mielografia, 

devido aos artefactos que podem surgir na existência de materiais muito densos) (Fossum 

et al., 2007; Burk & Ackerman, 1996).  

2.5.10. Ressonância Magnética (RM) 

A RM utiliza o mesmo princípio para a obtenção de uma imagem que a TAC (várias 

projecções dos mesmos tecidos), mas não utiliza radiação ionizada. A imagem é obtida 

através da aplicação de um campo magnético, que promove o alinhamento das moléculas 

de água da estrutura a ser avaliada; depois é aplicado um pulso forte de radiofrequência, 

que faz com que o alinhamento inicial das moléculas de água desapareça, realinhando-se 

de seguida, emitindo um sinal que é detectado pelo aparelho de RM. Por fim, estes sinais 

são analisados pelo computador do aparelho e uma imagem é criada. A RM é o meio 

imagiológico de primeira escolha para lesões cerebrais e espinhais e para qualquer tecido 

que possua grandes quantidades de moléculas de água (como é o caso dos DIV), pois para 

além de permitir localizar de forma exacta o local de compressão, caracterizar 

especificamente o tipo de degenerescência discal (extrusão ou protusão) e avaliar a ME, é 

também uma técnica muito menos invasiva que a mielografia (Fossum et al., 2007; Millán, 

Orden & Altónaga, 2004). 

  
As maiores limitações ao uso destas tecnologias de imagem, TAC e RM, são o reduzido 

número de técnicos habilitados a trabalhar com os aparelhos (pois o tempo para a aquisição 

de conhecimentos suficientes é muito extenso), custo do equipamento, existência de poucos 
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aparelhos para utilização em Medicina Veterinária, e a exigência de anestesia a todos os 

doentes (Burk & Ackerman, 1996; Brawner, 1993). 

 
Após se ter chegado a um diagnóstico definitivo, têm que se avaliar as melhores opções de 

tratamento e prever o prognóstico. 

 

2.6. Terapêutica 

A terapêutica mais apropriada depende do quadro clínico que o doente apresenta nos 

exames do estado geral e neurológico, assim como da duração do processo (LeCouteur & 

Grandy, 2005). 

2.6.1. Terapêutica Médica 

2.6.1.1. Terapêutica Médica de Hérnias de Hansen tipo I 

Está indicada para doentes com episódio de hérnia de disco cujos sinais clínicos 

apresentados sejam dor e/ou disfunção neurológica de gravidade ligeira a moderada (como 

ataxia e paraparésia), ou paraplegia com ausência de sensibilidade profunda há 48 horas ou 

mais. Está ainda indicada para doentes com outros problemas concomitantes que os 

impeçam de entrarem em bloco cirúrgico (doentes que não possam ser submetidos a 

anestesia ou doentes cujos donos não têm possibilidade económica de suportar os custos 

associados à terapêutica cirúrgica) (Oliver et al., 1997). 

Consiste num protocolo de corticoterapia, cuja acção é diminuir o edema medular resultante 

da compressão e melhorar o fluxo sanguíneo de modo a aumentar a possibilidade de 

recuperação da funcionalidade da ME. Deve ser iniciado nas primeiras 8 horas após a 

ocorrência da extrusão ou protusão do DIV e mantido durante 24 a 48 horas para manter as 

concentrações tecidulares terapêuticas e inibir a peroxidação dos lípidos (pelos radicais 

livres) e hidrólise da membrana neuronal (pela Fosfolipase A2) decorrentes dos fenómenos 

de isquémia e edema da ME. O início da terapia depois do referido pode não ter qualquer 

benefício, ou pode ser contraproducente em termos de evolução do estado clínico do 

doente, pois os glucocorticóides interferem com a neuroregeneração ao inibirem a entrada 

de glucose para os neurónios quando as lesões foram devidas a isquémia, o que irá 

potenciar a neurodegenerescência (LeCouteur & Grandy, 2005; Wheeler & Sharp, 1995; 

Bergman, Lanz & Shell, 2001; Amsellem et al., 2003; Olby, 1999). Em doentes com dor 

severa, pode ser utilizada a prednisolona na dose de 0,5 a 1 mg/kg PO BID durante 3 dias, 

passando depois para 0,5 a 1 mg/kg PO SID durante 3 dias. Se os défices neurológicos 

estiverem presentes,  o glucocorticóide indicado é succinato sódico de metilprednisolona na 

dose de 15 a 40 mg/kg IV, repetindo a administração de bollus de 15 mg/kg 2 e 6 horas 

depois, passando para a administração de bollus de 7,5 mg/kg a cada 6 horas por um 



                                      A Influência de Factores Intrínsecos e Extrínsecos na Recuperação de Canídeos com Hérnias de Disco 

 

45 
 

período de 24 horas ou uma infusão contínua de 2,5 mg/kg/h por igual período (Wheeler & 

Sharp, 1995; Fossum et al., 2007; Cohn, 2005). Em doentes com paraplegia com ausência 

de sensibilidade profunda, o corticosteróide só é benéfico se for iniciado poucas horas após 

o início dos sinais clínicos associados ao trauma medular agudo, exigindo ainda o início 

pronto de um protocolo de fisioterapia. A utilização de corticoterapia pode, contudo, induzir 

ao aparecimento de pancreatite, ulceração gastrointestinal, perfuração do cólon e 

agravamento de infecções urinárias em cães com retenção urinária devido a paralisia do 

músculo detrusor (Oliver et al., 1997; LeCouteur & Grandy, 2005). Como tal, deve a 

terapêutica ser complementada com fármacos protectores gastrointestinais (cimetidina na 

dose de 5 a 10 mg/kg PO, IV ou SC, TID ou QID; ranitidina na dose de 2 mg/kg PO, IV, IM 

ou SC, BID ou TID; famotidina na dose de 0,5 mg/kg PO, SID ou BID; omeprazole na dose 

de 0,7 a 1,5 mg/kg PO, SID ou BID) e os doentes devem ser monitorizados durante todo o 

protocolo para o potencial aparecimento de sinais de depressão, anorexia, dor abdominal, 

melena e/ou vómito, os quais exigem a suspensão imediata dos corticosteróides. A 

utilização de analgésicos (butorfanol na dose de 0,2 a 0,8 mg/kg IM, IV ou SC) e relaxantes 

musculares (diazepam na dose de 1,1 mg/kg PO, BID durante 10 dias; metocarbamol na 

dose de 22 mg/kg PO na primeira toma, passando depois para 11 mg/kg PO, TID durante 10 

dias) pode ser também necessária. A não utilização de corticosteróides pode permitir o 

recurso a anti-inflamatórios do tipo não-esteróides (AINEs), preferencialmente os que inibem 

selectivamente a COX-2, pois estes causam menos problemas de gastrite e ulceração 

gástrica. O proprietário do animal deve ser informado para a exigência em que o doente tem 

de ser reavaliado de imediato se a sua condição clínica piorar, assim como sobre as 

recorrências do quadro clínico como resultado de extrusão de material de disco no mesmo 

ou noutro DIV, e que os sinais clínicos podem ser mais graves nos episódios seguintes. A 

terapêutica médica em conjunção com o tratamento conservativo em doentes que 

apresentam apenas dor tem uma taxa de sucesso de 80 a 90% (Chrisman, 1985; LeCouteur 

& Grandy, 2005; Fossum et al., 2007; Allen, Dowling, Smith, Pasloske & Woods, 2005). Os 

doentes que não apresentem melhorias até ao quinto dia após início da corticoterapia e 

tratamento conservativo, devem ser reavaliados através de radiografia e/ou mielografia e 

ponderada a terapêutica cirúrgica para descompressão medular. A dor cervical em hérnias 

de disco cervicais é menos responsiva ao tratamento médico do que a dor lombar em 

hérnias de disco toracolombares. A deterioração dos sinais clínicos do doente durante o 

protocolo médico exige a instituição imediata da terapêutica cirúrgica, o que corre com maior 

frequência em doentes com hérnias de disco toracolombares e é rara em doentes com 

hérnias de disco cervicais (LeCouteur & Grandy, 2005; Wheeler & Sharp, 1999). 

2.6.1.2. Terapêutica Médica de Hérnias de Hansen tipo II 

Doentes com hérnias de Hansen tipo II devem também ser submetidos a um protocolo de 

corticoterapia, apresentando melhoria dos sinais clínicos por períodos de tempo 
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consideráveis. Contudo, a implementação de um protocolo médico neste doentes nunca tem 

um  objectivo curativo, já que a protusão do DIV permanece a fazer compressão sobre a ME 

e/ou raízes nervosas, pelo que apenas a terapêutica cirúrgica é a única possibilidade para a 

cura (LeCouteur & Grandy, 2005). 

2.6.2. Terapêutica Conservativa 

2.6.2.1. Restrição da Mobilidade 

Doentes que estejam a efectuar terapêutica médica devem ser submetidos a também a 

terapêutica conservativa, que consiste na limitação da mobilidade por um período mínimo de 

2 semanas, colocando-os numa divisão de pequena dimensão, afastando-os de outros 

animais, desencorajando-os de saltar e de subir e descer escadas e idas à rua só para 

urinar e defecar e de trela curta. O objectivo é permitir que ocorra a cicatrização das fissuras 

no AF que conduziram à saída do material do NP, prevenindo que ocorram novos episódios 

de extrusão. Após este período, o doente pode retomar gradualmente (durante 3 a 4 

semanas) a sua actividade normal (LeCouteur & Grandy, 2005; Jerram & Dewey, 1999b). 

Num estudo realizado em 6 cães para avaliar o curso natural da hérnia de disco, as imagens 

obtidas por RM demonstraram que não há compressão medular 2 meses após a extrusão 

do NP, embora a lesão medular por ela causada possa ser irreversível (Otani et al., 1997). 

2.6.2.2. Cuidados a ter com um Animal Paraplégico 

Independentemente dum doente paraplégico ser submetido a uma terapêutica médica e/ou 

cirúrgica, são necessários cuidados especiais de higiene e saúde que poderão ter de ser 

mantidos durante um período de tempo longo (semanas ou meses) até que ele recupere em 

grande percentagem ou na totalidade; ou terão de ser mantidos para o resto da sua vida 

caso de não exista a possibilidade de recuperação da função motora. Doentes que 

apresentam incontinência urinária,  exigem o esvaziamento da bexiga 3 vezes ao dia, 

utilizando a compressão manual do órgão ou algaliação (intermitente ou permanente), 

prevenindo a queimadura associada à extravasão de urina, mantendo a pressão na bexiga 

baixa, e reduzindo o risco de estabelecimento de infecções do tracto urinário (ITU) 

associadas à retenção urinária. Uma urinálise semanal deverá ser sempre realizada para 

monitorizar o estado urológico do doente, já que uma vez a ITU estabelecida, torna-se 

necessário instituir uma antibioterapia com base nos resultados dos TSA realizados com as 

urinálises. De modo geral, o antibiótico de eleição é Trimetoprim-sulfa (na dose de 30 mg/kg 

BID PO durante 14 dias) (LeCouteur & Grandy, 2005; Wheeler & Sharp, 1999). 

A defecação pode ser involuntária, mas caso exista obstipação devem fazer-se enemas com 

água morna ou clisteres de glicerina para promover a defecação. A pele do períneo e do 

abdómen deve ser mantida sempre limpa evitando o aparecimento de dermatites, pelo que o 

recurso à tricotomia e lavagens diárias da região é a forma mais fácil e eficaz no controlo 
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deste problema, podendo ainda recorrer-se ao uso de fraldas (Chrisman, 1985; Amsellem et 

al., 2003). É ainda muito importante que o indivíduo seja mantido num local almofadado, 

limpo e seco para evitar a formação de úlceras de decúbito. Pelas mesmas razões, deve ser 

virado e mudado de posição regularmente (o ideal é de 2 em 2 ou de 4 em 4 horas). As 

saliências ósseas (ombro, cotovelo, parede costal, pélvis, região coxo-femoral e porção 

lateral do joelho) devem ser examinadas diariamente para o aparecimento de feridas, as 

quais originam rapidamente episódios de bacteriémia (LeCouteur & Grandy, 2005; Wheeler 

& Sharp, 1999). Uma dieta própria para manter o peso e a utilização de uma cadeira de 

rodas (perfeitamente adaptada ao doente) pode acelerar a recuperação do doente e 

melhorar a sua qualidade de vida (Chrisman, 1985; LeCouteur & Grandy, 2005; Millis et al., 

2004; Fossum et al., 2007). 

2.6.3. Terapêutica Cirúrgica 

A terapêutica cirúrgica das hérnias de disco consiste na descompressão da ME ou raízes 

nervosas através da abertura do canal vertebral e da remoção do material de disco herniado 

(Moissonnier, Méheust & Carozzo, 2004). Está indicada para doentes com disfunção 

neurológica grave (paraplegia aguda com manutenção da sensibilidade profunda) e com dor 

cervical ou lombar recorrente, devendo a cirurgia ser realizada num período de 24 a 48 

horas após o aparecimento dos sinais clínicos, já que a rapidez e a duração da compressão 

medular está directamente relacionada com o tempo de recuperação, influenciando 

positivamente na qualidade e no tempo de recuperação. A cirurgia está também indicada 

nos doentes com disfunção neurológica ligeira a moderada (ataxia e paraparésia) não 

responsiva ao protocolo de corticoterapia em conjunção com a terapêutica conservativa por 

um período de 72 a 96 horas. Doentes com paralisia aguda e ausência de sensibilidade 

profunda devem ser submetidos a cirurgia num período de 2 horas para que possam 

recuperar a funcionalidade motora, já que é sabido que após um período de 48 horas as 

probabilidades de recuperação são inferiores a 5% (devido às lesões medulares inerentes). 

Os doentes com parésia ou paralisia prolongada (semanas a meses) podem beneficiar da 

terapêutica cirúrgica, embora o prognóstico varie de grave a reservado no que diz respeito a 

uma recuperação neurológica total, podendo existir contudo uma recuperação parcial da 

função motora e do controlo das fezes e urina (LeCouteur & Grandy, 2005; Jerram & Dewey, 

1999b; Fossum et al., 2007; Oliver et al., 1997). Apesar de muitos doentes com parésia 

moderada a grave melhorarem com a terapêutica médica e conservativa, a recuperação é 

mais rápida e total se forem submetidos a cirurgia descompressiva. Também muitos doentes 

com hérnias de disco toracolombar mostram agravamento dos sinais neurológicos algumas 

horas ou dias após o início da terapêutica médica, devido ao facto de mais material de disco 

sofrer extrusão, podendo causar lesões irreversíveis na ME e paraplegia permanente. Se a 

cirurgia descompressiva for adiada por 2 ou 3 semanas após o início dos sinais, o material 
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de disco que está no canal vertebral adere à dura-máter devido à reacção inflamatória 

arrastada, podendo ser muito difícil ou mesmo impossível a sua remoção do canal vertebral 

e, consequentemente, a descompressão da ME(LeCouteur & Grandy, 2005).  

A entrada do doente em bloco cirúrgico está também na dependência da disponibilidade de 

um cirurgião habilitado e da disponibilidade do dono (quer monetária, quer em aceitar o risco 

de insucesso e em providenciar os cuidados de enfermagem durante as semanas ou meses 

seguintes) (Chrisman, 1985). 

Pré-cirurgicamente, o doente inicia fluidos intravenosos (de preferência com cateterização 

da veia cefálica para permitir a administração rápida de fluidos em caso de hemorragia dos 

seios venosos) com os quais são administrados esteróides (optando pelo succinato sódico 

de metilprednisolona na dose de 30 mg/kg, embora também se possa usar dexametasona 

na dose de 1,5 mg/kg), e hidromorfona (0,1 a 0,2 mg/kg SC ou IM), butorfanol (0,2 a 0,4 

mg/kg SC ou IM), buprenorfina (5 a 15 g/kg IM) ou diazepam (0,1 a 0,4 mg/kg IM). O uso 

de um anticolinérgico (atropina na dose de 0,02 a 0,04 mg/kg SC ou IM) também deve ser 

ponderado. Está contra-indicado o uso de acetilpromazina, pois este fármaco vai aumentar o 

risco de hipotensão (Fossum et al., 2007; Wheeler & Sharp, 1999). 

A indução do paciente em anestesia pode ser feita com tiopental sódico (devem ser 

administrados apenas ¾ da dose 10 a 12 mg/kg IV) ou com propofol (4 a 6 mg/kg IV), sendo 

a manutenção assegurada com isoflurano ou sevoflurano (Fossum et al., 2007). 

Durante a anestesia pode ser necessária ventilação por pressão positiva intermitente (IPPV) 

no caso de o doente apresentar uma fraca ou ausente função motora respiratória, ou se for 

posicionado de forma a poder comprometê-la. Casos de paragem respiratória e morte 

ocorrem mais frequentemente em doentes submetidos a cirurgia descompressiva dorsal do 

que a cirurgia descompressiva ventral (Fossum et al., 2007). 

É essencial que o doente esteja sob vigilância nas primeiras 24 horas após a cirurgia 

(monitorização do estado neurológico e da função respiratória, analgesia com fármacos 

opióides, desenvolvimento de convulsões). Após a cirurgia, a administração de 

corticosteróides é suspensa e só se retoma caso o estado neurológico do doente se 

deteriorar. É aconselhável a administração profilática de antibióticos, escolhendo-se as 

cefalosporinas como a cefazolina na dose de 22 mg/kg IV ou IM, TID como primeira linha 

devido à sua boa capacidade de penetração nos tecidos, baixa toxicidade e excelente 

actividade in vivo contra os agentes patogénicos mais comuns, ou cefixim na dose de 5 

mg/kg PO SID (Fossum et al., 2007; Wheeler & Sharp, 1999). Os doentes que conservem a 

função motora devem continuar com restrição da mobilidade durante as 2 ou 3 semanas 

pós-cirurgia, e devem realizar passeios com peitoral e trela curta durante 4 a 8 semanas 

pós-cirurgia (período que demora a formar-se uma ligação estável entre os corpos 

vertebrais), a partir das quais deixam de existir limitações da actividade normal. Os doentes 

paralisados devem iniciar um protocolo de fisioterapia. A reavaliação do doente em termos 
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neurológicos deve ser efectuada 1, 2, 3, 6, 9 e 12 meses após a cirurgia ou até que a 

evolução seja nula (Toombs & Bauer, 1993; Fossum et al., 2007). 

2.6.3.1. Terapêutica Cirúrgica de Hérnias de Hansen tipo I 

2.6.3.1.1. Terapêutica Cirúrgica de Hérnias de Hansen tipo I Cervicais 

O objectivo da cirurgia em doentes com hérnias de Hansen tipo I cervicais é remover o 

material de disco que sofreu extrusão para atenuar a compressão sobre a ME ou as raízes 

nervosas, de modo a abolir a dor cervical e, eventualmente, restabelecer a função motora 

(Fossum et al., 2007). 

A técnica cirúrgica mais indicada em hérnias de disco cervicais é a descompressão ventral 

ou Ventral Slot, que consiste na criação de uma janela óssea no aspecto ventral do EIV 

cervical para se aceder ao canal vertebral ventral e realizar a descompressão; o acesso ao 

forâmen intervertebral é limitado. Também se podem utilizar as técnicas Hemilaminectomia 

(remoção unilateral da lâmina lateral do canal vertebral e adicionalmente dos pedículos e 

facetas articulares das vértebras) e Facetomia (excisão completa das facetas articulares 

craniais e caudais ao DIV afectado) para remoção do material de disco localizado 

lateralmente no canal vertebral e no forâmen intervertebral. A técnica de Laminectomia 

Dorsal (remoção do processo espinhoso, da lâmina dorsal do canal vertebral e dos 

pedículos vertebrais) também permite realizar com sucesso a descompressão dorsal ou 

lateral da ME em animais de raças pequenas, mas é muito fastidiosa para o cirurgião 

(Fossum et al., 2007). Como a técnica de descompressão ventral ou Ventral Slot é 

considerada até então o melhor método, pois a recuperação é mais rápida e a percentagem 

de doentes que recuperam na totalidade é maior (Fry, Johnson, Hungerford & Toombs, 

1991), será a única técnica descrita.  

Para a realização de cirurgia da coluna cervical, o cirurgião deve conhecer a sua anatomia: 

existem 7 vértebras cervicais, cada uma com um corpo, um arco vertebral com pedículos e 

lâminas esquerdos e direitos, e ainda processos ou apófises do tipo transverso, espinhoso, 

articular, acessório e mamilar. Os seus aspectos particulares devem também ser 

conhecidos, pois permitem uma identificação mais fácil do local onde o cirurgião está a 

trabalhar: inexistência de DIV entre o crânio e a vértebra C1 e em C1-C2; os processos 

dorsais e transversos são progressivamente maiores desde C3 a C7 e desde C3 a C6 estão 

mais projectados ventralmente, respectivamente; a vértebra C6 possui um processo 

transverso saliente; a vértebra C7 tem um processo transverso rudimentar; a vértebra C1 

tem um processo espinhoso ventral exuberante. Todas as vértebras possuem um forâmen 

transverso (para a artéria e veia vertebrais), excepto C7 (Fossum et al., 2007; Burk & 

Ackerman, 1996). 
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2.6.3.1.1.1. Descompressão Ventral ou Ventral Slot 
O doente deve ser colocado em decúbito dorsal com o pescoço em hiperextensão 

(colocando um saco de areia por baixo do mesmo) e seguro com fita adesiva na zona da 

mandíbula e com sacos de areia colocados lateralmente para prevenir mobilidades laterais. 

Os membros torácicos devem estar em extensão e direccionados caudalmente. Este 

posicionamento estabiliza a coluna vertebral e promove a abertura dos EIV e dos forâmens, 

o que facilita a execução da técnica cirúrgica (Fossum et al., 2007). 

Inicia-se com uma incisão na linha média ventral na localização do EIV afectado. Separam-

se os músculos esternohioideu e esternocefálicos (pares), identificam-se o esófago e a 

traqueia (que são deslocados para o lado esquerdo) e, em seguida, o nervo laríngeo 

recorrente e as artérias carótidas e veias jugulares. Depois localiza-se o EIV afectado por 

palpação dos processos ventrais das vértebras cervicais (começar pela C1 e progredir a 

contagem no sentido caudal), realizando-se a dissecção dos músculos longos do pescoço 

na sua rafe mediana, cortando as suas inserções tendinosas nos processos ventrais das 

vértebras e fazendo o rebatimento lateral com o uso de um retractor tipo Gelpi. Após a 

exposição adequada, remove-se o processo ventral das vértebras envolvidas com uma 

goiva, e o AF na totalidade com o bisturi e com a ajuda de uma cureta. Realiza-se uma 

janela óssea na linha média dos corpos vertebrais adjacentes ao EIV afectado utilizando um 

micromotor com brocas cabeça de diamante (irrigando frequentemente a zona com soro 

fisiológico para dissipar o calor, prevenir queimaduras do tecido ósseo e manter os tecidos 

moles húmidos; os músculos devem ser protegidos com compressas cirúrgicas). O 

comprimento do defeito não deve ser superior a um quarto do comprimento da vértebra e a 

largura deve ser aproximadamente metade da largura do EIV (prevenindo-se assim a 

laceração dos seios venosos vertebrais). O seu centro deve estar ligeiramente cranial ao 

EIV (devido à inclinação característica em sentido cranio-caudal de cada EIV). Perfura-se 

cuidadosamente a cortical óssea mais externa, depois o osso esponjoso e, por fim, a cortical 

óssea mais interna até se chegar ao canal vertebral, utilizando-se uma cureta óssea para 

alargar o defeito em toda a profundidade e expor o ligamento longitudinal dorsal. Este é 

removido com o auxílio de um bisturi e pinça de Adson-Brown, passando-se depois à 

remoção do material de disco herniado (primeiro do material que se encontra na linha 

média, pois na remoção do material que está mais lateral o risco de laceração de um seio 

venoso é maior). Utiliza-se uma cureta dentária recta colocada com um ângulo de 60º para 

facilitar a remoção do material de disco lateralizado, diminuindo a probabilidade de 

laceração dos seios venosos. A descompressão está completa quando é possível observar 

a coloração azulada da dura-máter (que envolve a ME) através do defeito ósseo. Antes do 

encerramento, deve irrigar-se a ferida cirúrgica com soro fisiológico para desalojar qualquer 

fragmento ósseo dos tecidos moles. Para o encerramento dos músculos utiliza-se uma 

sutura contínua simples ou encadeada; para o encerramento do tecido subcutâneo, uma 
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sutura contínua simples ou pontos simples isolados; e para o encerramento da pele, uma 

sutura com pontos simples isolados (Fossum et al., 2007; Wheeler & Sharp, 1999; 

Tomlinson & Schwink, 1993). O Anexo XI.1 ilustra esta técnica cirúrgica. 

Durante todo o procedimento é essencial o controlo de quaisquer hemorragias para evitar 

sangramento em toalha dentro do defeito ósseo, o que reduziria substancialmente o êxito 

cirúrgico (Fossum et al., 2007). 

Como a técnica Ventral Slot requer reduzida dissecção vários tecidos, alteração mínima das 

estruturas anatómicas e mínima manipulação da ME, a recuperação pós-cirúrgica é rápida e 

as complicações são raras. O tempo cirúrgico é também menor do que nas técnicas de 

descompressão dorsal, e as complicações associadas a esta técnica incluem remoção 

incompleta do material de disco no canal vertebral (o doente mantém dor cervical), 

laceração dos seios venosos vertebrais, trauma medular iatrogénico, e instabilidade da 

coluna cervical e colapso do EIV como resultado da execução dum defeito ósseo demasiado 

largo (Lemarie, Kerwin, Partington & Hosgood, 2000). Canídeos submetidos a esta técnica 

nos espaços intervertebrais C2-C3 e C3-C4 respondem favoravelmente; enquanto que os 

canídeos de raças pequenas intervencionados na coluna cervical caudal (C4-C5 a C6-C7) 

têm uma maior predisposição para desenvolver subluxação vertebral. Como tal, a realização 

de distracção e estabilização após a técnica de Ventral Slot pode prevenir este tipo de 

complicação (Fitch et al., 2000). Para realizar a distracção-estabilização podem usar-se 

várias técnicas, nomeadamente agulhas de Steinmann e polimetilmetacrilato, parafusos, 

placa e parafusos e fio cirúrgico (Fossum et al., 2007). 

2.6.3.1.1.2. Fenestração Cervical 
Outra técnica cirúrgica que pode ser executada é a Fenestração (criação de uma janela no 

aspecto lateral ou ventral do AF do DIV com o objectivo de remover o material do NP), 

estando indicada como medida profilática para as hérnias de disco, em episódios primários 

ou recidivas de dor cervical secundária a degenerescência dos DIV sem material de disco 

herniado para o interior do canal vertebral, para promover o alívio da dor. Os DIV que devem 

ser intervencionados são C2-C3 a C6-C7, pois a probabilidade de sofrerem extrusão para o 

canal vertebral é elevada. O DIV C6-C7 só é fenestrado se houver evidência de afecção (). 

A recidiva de hérnias de Hansen tipo I cervicais noutros DIV é rara, pelo que não se justifica 

a execução desta técnica nesses DIV como medida profilática no mesmo tempo cirúrgico 

que a técnica de Ventral Slot no DIV herniado (Fossum et al., 2007; LeCouteur & Grandy, 

2005; Wheeler & Sharp, 1999).  

O doente é posicionado e preparado do mesmo modo que para a técnica de Ventral Slot. 

Faz-se uma incisão desde a cartilagem tiróideia até ao manúbrio e expõem-se todos os EIV 

procedendo como na técnica de Ventral Slot, mas só se incidem as inserções tendinosas 

dos músculos longos do pescoço ao nível de cada EIV. Depois expõe-se o periósteo com 

um elevador do periósteo e usa-se um bisturi para remover um rectângulo do AF ventral. 
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Segue-se a remoção cuidadosa da totalidade do material do NP com uma cureta dentária 

para evitar penetrar o canal vertebral. O encerramento é também semelhante ao descrito 

para a técnica de Ventral Slot (Fossum et al., 2007; Jerram & Dewey, 1999b; Wheeler & 

Sharp, 1999). O Anexo XI.2 ilustra esta técnica cirúrgica. 

A execução desta técnica na zona cervical é mais simples que na zona toracolombar e a 

ocorrência de complicações intra e pós-cirúrgicas é rara (LeCouteur & Grandy, 2005; Fry et 

al., 1991), embora possa ocorrer remoção inadequada do material do NP, extrusão dorsal 

de fragmentos do DIV para o canal vertebral (podendo causar dor cervical e tetraparésia) e 

discoespondilite; pode ocorrer tetraparésia como consequência da execução da técnica de 

fenestração demasiado agressiva. Está também documentado que doentes que usufruem 

da técnica de fenestração apresentam maior morbilidade em relação aos que usufruem da 

técnica de descompressão ventral (Fossum et al., 2007; Tudury, Severo & Maciel, 2004). 

Após a fenestração, a largura dos EIV diminui, podendo desenvolver-se espondilose 1 a 4 

anos após a realização deste procedimento cirúrgico (Burk & Ackerman, 1996). 

2.6.3.1.2. Terapêutica Cirúrgica de Hérnias de Hansen tipo I Toracolombares 

O objectivo da cirurgia descompressiva em doentes com hérnias de Hansen tipo I 

toracolombares é aceder ao canal vertebral e remover os fragmentos de DIV que estão a 

comprimir a ME ou as raízes nervosas (Fossum et al., 2007). 

As técnicas que podem ser utilizadas são a Hemilaminectomia (remoção unilateral da 

lâmina, facetas articulares e porção dos pedículos das vértebras adjacentes ao DIV 

afectado), a Pediculectomia (remoção dos pedículos ao nível do forâmen intervertebral), a 

Laminectomia Dorsal Modificada (remoção da lâmina dorsolateral, facetas articulares e 

pedículos, mas em que as lâminas são cortadas de modo angulado para uma maior 

exposição do canal vertebral), a Laminectomia de Funkquist A (remoção da lâmina, facetas 

articulares e pedículos até ao nível correspondente a metade do diâmetro dorsoventral da 

ME), a Laminectomia de Funkquist B (remoção da lâmina vertebral no aspecto dorsal da 

ME, sem remoção das facetas articulares e dos pedículos) e a Laminectomia Dorsal 

Profunda (remoção da lâmina dorsal, das facetas articulares e dos pedículos até aceder à 

zona ventral do canal vertebral). Contudo, a técnica de Hemilaminectomia deve ser sempre 

a primeira opção do cirurgião, pois é a que melhor preserva a integridade mecânica e 

estrutural da ME, possibilitando um acesso directo ao aspecto ventral e lateral do canal 

vertebral, é a menos traumática e a que menos risco acarreta de formação de tecido 

cicatricial que possa fazer compressão medular (Fossum et al., 2007; Toombs & Bauer, 

1993). Como tal, será a única das referidas a ser abordada. 

Para a realização de cirurgia da coluna toracolombar, o cirurgião deve conhecer a sua 

anatomia. As colunas torácica e lombar são constituídas por 12 e 7 vértebras 

respectivamente, todas apresentando um corpo, pedículos e lâminas esquerdos e direitos, e 

no caso das torácicas, articulações para as cabeças das costelas e processos espinhosos 
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dorsais (que diminuem de tamanho desde T1 a T13), articulares e acessórios. O 

neurocirurgião deve ainda ter presente os seguintes aspectos: os seios venosos vertebrais 

correm longitudinalmente na zona ventrolateral do pavimento do canal vertebral, o ligamento 

longitudinal dorsal está situado directamente no pavimento do canal vertebral entre os seios 

venosos esquerdo e direito e que esta é também a localização do forâmen intervertebral, da 

artéria radicular e o local de saída das raízes nervosas (Fossum et al., 2007; Burk & 

Ackerman, 1996). 

2.6.3.1.2.1. Hemilaminectomia 
A Hemilaminectomia está indicada quando o material de disco herniado está a comprimir a 

ME nos seus aspectos lateral, dorsolateral ou ventrolateral, ou seja, sempre que 

mielograficamente se visualiza uma lateralização do material de disco que se encontra 

dentro do canal vertebral. Quando existe material de disco de ambos os lados da ME pode 

ser realizada uma hemilaminectomia bilateral (Fossum et al., 2007; Toombs & Bauer, 1993). 

Um estudo recente sobre as consequências biomecânicas da realização de 

hemilaminectomia em múltiplas localizações sugere que a hemilaminectoma unilateral pode 

ser executada até 3 vértebras consecutivas sem provocar significativa instabilidade da 

coluna vertebral, enquanto a hemilaminectomia bilateral só pode ser realizada até 2 

vértebras consecutivas (Corse, Renberg & Friis, 2003).  

O doente deve ser colocado em decúbito esternal com o lado a intervencionar rodado 

dorsalmente cerca de 15º para facilitar a exposição da zona lateral da lâmina vertebral e das 

facetas articulares. Deve evitar-se colocar a coluna em hiperextensão. O uso de sacos de 

areia colocados lateralmente previne a mobilidade lateral do doente durante o procedimento 

cirúrgico. A cirurgia inicia-se com uma incisão de pele na linha média dorsal que inclui os 2 

processos espinhosos craniais e caudais ao DIV afectado. Depois faz-se a dissecção dos 

músculos até aos processos espinhosos dorsais, seguindo-se a sua desinserção do aspecto 

dorsal dos mesmos, das lâminas vertebrais, das facetas articulares e dos pedículos até ao 

nível dos processos acessórios. O afastamento destes músculos das estruturas vertebrais é 

feito com o uso de retractores do tipo Gelpi, utilizando-se de seguida uma goiva ronger para 

a remoção sequencial do pedículo, das facetas articulares e da lâmina ipsilaterais ao lado do 

material de disco herniado. Após a entrada no canal vertebral, remove-se o material de 

disco com uma espátula dentária. O encerramento é feito por camadas com suturas 

contínuas encadeada ou simples, e com pontos simples isolados para a pele. Se o material 

discal não for encontrado durante a exploração do canal vertebral, o cirurgião deve acessar 

novamente ao DIV correcto. Quando o acesso foi correcto, mas não se encontrar material 

discal, a Hemilaminectomia deve ser prolongada pelas vértebras adjacentes (Fossum et al., 

2007; Tomlinson & Schwink, 1993; Wheeler & Sharp, 1999). O Anexo XI.3 ilustra esta 

técnica cirúrgica. 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                                                                                                                                . 

 

54 
 

2.6.3.1.2.2. Fenestração Toracolombar 
Outra técnica que pode ser executada é a Fenestração Toracolombar, que consiste na 

criação de uma janela no aspecto ventral, lateral ou dorsolateral do AF dos DIV com o 

objectivo de remover o material do NP para alívio da dor lombar secundária a 

degenerescência dos DIV (sem material herniado para o interior do canal vertebral). Deve 

ser removida a maior quantidade de material do NP para uma maior probabilidade de êxito 

da técnica cirúrgica. Esta técnica também provoca um processo inflamatório agudo que 

estimula a fagocitose (para reabsorção do material de disco necrosado) e, depois, a 

formação de tecido cicatricial que pode ajudar à estabilização do DIV. O uso desta técnica 

como medida profilática no que diz respeito a recidivas é controverso, mas se for realizada, 

os DIV que devem ser intervencionados são T11-T12 a L3-L4, já que a probabilidade de 

sofrem extrusão para o canal vertebral é maior. Não é uma técnica fácil de executar e tem 

fortes possibilidades de ocorrência de complicações como extrusão de material dos DIV 

intervencionados para o canal vertebral, trauma medular iatrogénico, pneumotórax, 

escoliose, paralisia dos músculos abdominais ventrais e discoespondilite (Fossum et al., 

2007; Flo & Brinker, 1975; Toombs & Bauer, 1993; Oliver et al., 1997; LeCouteur & Grandy, 

2005). A taxa de sucesso obtida por Meirelles (2007) num estudo retrospectivo com 81 cães 

foi de 91% e não houve recidiva dos sinais em nenhum caso. 

Na Fenestração Toracolombar Ventral, o doente é posicionado em decúbito lateral direito. 

Começa por se fazer uma incisão na zona paracostal, que é aprofundada até à cavidade 

abdominal, onde se tem que identificar o rim esquerdo e retraí-lo ventralmente. As outras 

vísceras abdominais são retraídas em sentido caudal. Em seguida, eleva-se o músculo 

iliopsoas para visualizar os processos transversos das vértebras lombares; o processo 

transverso da vértebra L1, que é bastante curto, deve servir como ponto de referência. 

Apenas com o recurso aos dedos retrai-se a artéria aorta e o tronco parassimpático 

ventralmente para expor os AF ventrais dos DIV L1-L2 a L5-L6. O modo como é feita a 

janela no AF e a remoção do material do NP é semelhante ao descrito na técnica de 

Fenestração Cervical. Depois suturam-se os músculos abdominais com sutura contínua 

encadeada. Desloca-se a incisão da pele para o décimo espaço intercostal e executa-se 

uma toracotomia. Mantêm-se as costelas afastadas com o uso de afastadores de costelas, 

os pulmões são retraídos cranialmente e a pleura é removida entre os DIV T9-T10 e T13-L1 

para se executar a fenestração com o mesmo método utilizado nos DIV L1-L2 a L5-L6. Por 

último, encerra-se a cavidade torácica conforme os procedimentos de rotina (Fossum et al., 

2007). 

A Fenestração Toracolombar Lateral é de fácil execução nos DIV T13-L1 a L5-L6; já nos 

DIV T10-T11 a T12-T13 é muito difícil. O doente é colocado em decúbito lateral direito. A 

área que deve ser preparada tem os seguintes limites: vértebra T3 cranialmente, grande 

trocanter do fémur caudalmente, processos espinhosos dorsalmente e abdómen médio 
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ventralmente. A incisão de pele é feita na face lateral da coluna vertebral, ao nível dos 

processos transversos, e estende-se desde o processo espinhoso da vértebra T9 até L5. É 

em seguida, aprofundada através dos tecidos subcutâneo e músculos lombares, identifica-

se o processo transverso da vértebra L1 e dissecam-se os músculos para expor a sua 

superfície dorsocranial. Depois, identifica-se o AF lateral, localizado imediatamente 

cranioventral à junção entre o processo transverso e o corpo da vértebra, para se realizar a 

fenestração no aspecto lateral do mesmo (a incisão dorsal deve ser feita sempre abaixo 

desta junção para evitar lesões na ME). Para realizar a fenestração nos DIV T10-T11 a T12-

T13 rebate-se craniodorsalmente o músculo iliocostal do aspecto craniodorsal da costela até 

ao nível do corpo vertebral; é também necessário rebater ventralmente a restante 

musculatura do aspecto ventral da costela para se expor o AF lateral e realizar a 

fenestração. Como a visualização é limitada, é essencial que a incisão seja feita abaixo do 

arco da costela. O encerramento dos músculos, tecido subcutâneo e pele é feito como 

descrito nas técnicas anteriores (Fossum et al., 2007; Wheeler & Sharp, 1999). 

Para realizar a Fenestração Toracolombar Dorsolateral, o doente é colocado em decúbito 

esternal e com a coluna ligeiramente flectida (colocar sacos de areia sobre o esterno). Faz-

se uma incisão na pele sobre os processos espinhosos das vértebras T9 a L6 e 

aprofundando-a até à fáscia toracolombar; faz-se a dissecção dos músculos até aos 

processos espinhosos, seguindo-se a sua desinserção do aspecto lateral, depois das 

facetas articulares sempre no sentido caudocranial. A colocação de retractores do tipo Gelpi 

promove o rebatimento destes músculos e exposição dos DIV, segue-se a desinserção dos 

restantes músculos do aspecto dorsal dos processos transversos das vértebras lombares e 

da superfície cranial das costelas. Identificam-se e rebatem-se cranialmente os músculos 

inseridos nos processos acessórios, os nervos espinhais e os vasos sanguíneos de modo a 

expor a superfície dorsolateral dos DIV. Executa-se a fenestração e encerram-se as 

camadas musculares, tecido subcutâneo e pele como descrito nas técnicas anteriores 

(Fossum et al., 2007).  

O Anexo XI.4 ilustra a técnica de Fenestração Toracolombar e na Tabela 81 do mesmo 

encontram-se sumarizadas as vantagens e desvantagens de cada tipo de Fenestração.  

A terapêutica cirúrgica ideal para hérnia de disco toracolombar é a descompressão da ME 

com a técnica de Hemilaminectomia combinada com a técnica de Fenestração Dorsolateral, 

em que a descompressão deve preceder à fenestração sob o risco da última deslocar mais 

material de disco para o interior do canal vertebral (Wheeler & Sharp, 1999; Coates, 2000; 

Amsellem et al., 2003). Ferreira e Limão (1996) realizaram um estudo em que 35 cães 

paraplégicos devido a hérnia de disco toracolombar foram submetidos a tratamento cirúrgico 

com a técnica de hemilaminectomia associada a fenestração, com taxas de recuperação de 

80 a 100%, tempo de recuperação de 7 a 19 dias e taxa de recidivas de 8%. 
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2.6.3.2. Terapêutica Cirúrgica de Hérnias de Hansen tipo II 

Os doentes com hérnias de Hansen tipo II possuem uma história crónica de dor e de parésia 

tratadas médica e conservativamente. Quando os sinais se agravam para parésia severa ou 

mesmo paralisia têm indicação para realizar cirurgia. Contudo, o material de disco que 

sofreu protusão normalmente tem uma consistência muito firme, está encapsulado e pode 

estar aderente aos seios venosos vertebrais e à dura-máter, sendo a sua remoção difícil e 

com grande probabilidade de ocorrência de laceração dos seios venosos (Fossum et al., 

2007). 

2.6.3.2.1. Terapêutica Cirúrgica de Hérnias de Hansen tipo II Cervicais 

Em hérnias de Hansen tipo II cervicais, a cirurgia consiste numa descompressão ventral 

para remoção do material de disco. Os doentes mostram melhorias em termos de sinais 

neurológicos durante um período de tempo longo (meses) e a maioria recupera na 

totalidade. Contudo, alguns cães, especialmente os que apresentavam sinais neurológicos 

moderados a graves pré-cirurgicamente, podem manifestar um agravamento temporário ou 

permanente dos sinais clínicos pós-cirurgicamente (LeCouteur & Grandy, 2005; Oliver et al., 

1997). 

2.6.3.2.2. Terapêutica Cirúrgica de Hérnias de Hansen tipo II Toracolombares 

No caso de hérnias de Hansen tipo II toracolombares, a cirurgia para remoção do material 

de disco que sofreu protusão através da técnica de Hemilaminectomia pode resultar numa 

melhoria acentuada do estado clínico do doente, se bem que alguns demonstram 

agravamento dos sinais clínicos apesar de uma execução perfeita da técnica cirúrgica. As 

causas deste agravamento não estão ainda bem esclarecidas (LeCouteur & Grandy, 2005). 

Os canídeos de geriátricos com este tipo de hérnias respondem geralmente bem à cirurgia 

descompressiva. Contudo, a idade e a presença de alterações nos outros aparelhos devem 

ser consideradas, porque muitos vivem perfeitamente bem com a terapêutica conservativa e 

com esquema de corticoterapia em dias alternados (Chrisman, 1985). 

2.6.4. Fisioterapia 

2.6.4.1. Considerações Gerais 

O objectivo da fisioterapia num doente neurológico é atingir uma recuperação dos tecidos 

nervosos lesionados o mais próximo da normalidade possível, prevenir o desenvolvimento 

de atrofia muscular, melhorar a função dos membros parésicos e/ou paralisados  e prevenir 

o desenvolvimento de contracturas e de fibrose nos tecidos moles. Se usada em conjunto 

com a terapêutica médica e cirúrgica pode proporcionar uma recuperação mais rápida e 

completa (Fossum et al., 2007). 

A fisioterapia pode ser iniciada 48 horas após a cirurgia. Já em doentes submetidos a 

protocolo médico, não deve ser iniciada pelo menos nas 2 semanas seguintes ao 
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aparecimento dos sinais clínicos, pois uma excessiva mobilização física pode levar à 

extrusão de mais material de disco (LeCouteur & Grandy, 2005; Millis et al., 2004). O plano 

de exercícios deve ser adaptado a cada doente: o clínico deve seleccionar os exercícios que 

sejam mais benéficos e experimentar realizá-los com o doente para ver o seu grau de 

aceitação; em seguida, deve determinar a duração e frequência de cada exercício, sabendo 

que geralmente, quanto maior o grau de défices neurológicos, mais intensiva deve ser a 

fisioterapia. Os proprietários devem de ser ensinados na realização de cada exercício, 

explicando a razão da sua execução e como relacioná-lo com a evolução que o doente 

poderá apresentar. Por fim, deve delinear quando são realizadas as avaliações. O plano de 

exercícios pode ser modificado consoante a evolução demonstrada (Fossum et al., 2007). 

É importante executar diariamente os exercícios em várias sessões de curta duração (é 

mais eficaz do que realizar apenas uma sessão diária de longa duração, e ainda é sabido 

que sessões mais intensas durante os fins-de-semana são contraproducentes). Se o plano 

de terapêutico for muito intenso, um elevado grau de stress é aplicado aos tecidos em 

cicatrização podendo esta ser prejudicada e ocorrerem novas lesões. Para além disso, 

exercícios que causem desconforto excessivo ou mesmo dor ao doente podem impedir ou 

diminuir a sua evolução. Se houver manifestação de dor durante ou após as sessões, o grau 

de actividade deve ser reduzido para 50% durante 3 a 7 dias; quando o doente já não 

mostrar quaisquer sinais de dor, aumenta-se progressivamente a actividade por 3 a 5 dias. 

É importante que a quantificação da evolução tenha por base aspectos objectivos, que 

podem ser avaliados pelo clínico e pelo dono do animal. Por exemplo, quantificar o tempo 

em que o doente se consegue manter em estação e caminhar sem assistência, o número de 

vezes que o animal passa de decúbito para estação, etc. Isto pode servir como incentivo ao 

dono para continuar a reabilitação do seu animal (Millis et al., 2004). 

2.6.4.2. Modalidades de Tratamento 

As várias modalidades de tratamento podem ser relativamente simples de realizar e sem 

custos monetários relevantes, podendo ser o próprio dono do animal a realizá-las em casa, 

o que é menos um factor de stress para o animal; ou podem requerer uma técnica e 

equipamentos específicos, devendo ser realizadas por pessoas habilitadas e, portanto, têm 

associados custos monetários mais elevados (Millis et al., 2004). 

2.6.4.2.1. Termoterapia 

O uso do calor é o agente terapêutico de eleição em lesões crónicas. O calor tem uma 

acção vasodilatadora, aumenta a velocidade de condução dos impulsos nervosos, causa 

relaxamento muscular, eleva o limiar da dor, aumenta as actividades enzimática e 

metabólica e aumenta a extensibilidade do tecido conectivo. A aplicação do calor pode ser 

feita com o recurso a toalhas molhadas em água quente, pacotes termais ou numa banheira 

ou piscina, com uma duração de 15 a 20 minutos numa frequência até 6 vezes ao dia. Deve 
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ainda ser aplicado cerca de 4 horas antes da mobilização e estiramento das articulações e 

dos exercícios terapêuticos, para aumentar a elasticidade dos tecidos e a mobilidade das 

articulações. É importante que o local da aplicação seja vigiado em relação a efeitos 

adversos, nomeadamente queimaduras (podem ocorrer no caso do animal não conseguir 

dissipar o calor ou em aplicações com calor excessivo e prolongadas). A termoterapia não 

deve ser aplicada em áreas com processos de inflamação aguda, pois pode exacerbar os 

fenómenos de hemorragia e edema, assim como está também contra-indicada em doentes 

com sensibilidade diminuída ou ausente, com défices de termorregulação ou com distúrbios 

da coagulação (Fossum et al., 2007). 

6.4.2.2. Mobilização e Estiramento das Articulações 

A imobilização de uma articulação é prejudicial para a saúde da cápsula articular, dos 

ligamentos, dos ossos e dos músculos a ela associados. Na mobilização de uma articulação 

são feitos todos os movimentos de forma passiva e sem provocar dor ao doente que essa 

articulação permite. O objectivo é a manutenção da integridade da articulação ao minimizar 

as contracturas de tecidos moles e músculos, as lesões ao nível da cápsula articular (a 

mobilização da articulação promove a circulação do líquido sinovial para melhorar a nutrição 

da cartilagem) e a atrofia muscular resultantes da paralisia do membro. Além do mais, 

melhora a circulação sanguínea do membro e aumenta a sensibilidade. A mobilização e 

estiramento passivo das articulações estão indicados para doentes que estejam 

impossibilitados de movimentar de forma activa um ou mais membros, não devendo ser 

utilizada se existir o risco de se desenvolverem mais lesões, instabilidade articular ou 

desconforto (Fossum et al., 2007). 

Pode ser iniciada imediatamente após a cirurgia, num local calmo e confortável, sem 

situações que possam provocar distracção para que o doente esteja receptivo ao exercício. 

O doente deve ser colocado em decúbito lateral com o membro sobre o qual vão ser 

realizados a mobilização e o estiramento para cima. As mãos do terapeuta devem ser 

colocadas acima e abaixo da articulação para realizar a sua flexão e extensão suaves, 

segurando o membro simultaneamente. A amplitude dos movimentos de flexão e extensão 

deve ser aumentada sem provocar dor, seguindo-se movimentos lentos com amplitude 

ligeiramente superior ao limiar de dor, mas de modo a que o doente se sinta confortável, e 

permanecendo com a articulação em extensão durante 15 a 30 segundos para se efectuar o 

estiramento, retomando em seguida a posição normal da articulação. O estiramento deve 

ser repetido cerca de 20 vezes por sessão. Efectua-se o mesmo procedimento em todas as 

articulações de todos os membros afectados (Millis et al., 2004; Fossum et al., 2007). No 

Anexo XII.1 estão ilustradas as técnicas de mobilização e estiramento das articulações do 

joelho, dos dígitos e de todas as articulações do membro pélvico em simultâneo. 

Quando o doente já possui algum grau de movimentação activa, o terapeuta tem a função 

de assistir os movimentos dos membros durante o andamento ou a natação, o que é 
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denominado de mobilização activa assistida das articulações. Uma mobilização activa não 

assistida das articulações é realizada quando, existe contracção muscular activa através de 

exercícios em que o animal tem que caminhar, nadar, subir e descer escadas, entre outras, 

a qual para além de promover um aumento do tónus muscular, aumenta ainda a 

coordenação entre os músculos responsáveis pela locomoção (Millis et al., 2004). É 

importante monitorizar o doente antes, durante e depois das sessões para avaliar alterações 

em termos de limiar de dor, mobilização activa e qualidade dos movimentos (Fossum et al., 

2007). 

2.6.4.2.3. Massagem 

A massagem é a manipulação suave dos músculos e tecidos moles. Ajuda à recirculação do 

líquido intersticial para os vasos linfáticos e do sangue e linfa das extremidades para a 

circulação principal. Supõe-se que também ajude à circulação sanguínea nos tecidos 

lesionados, melhorando o transporte de nutrientes para a sua reparação, o que previne ou 

reduz a formação de tecido fibroso, e ajudando na remoção dos produtos de reacção 

inflamatória libertados, prevenindo assim fenómenos de dor crónica. Em doentes com 

défices neurológicos é importante para reduzir a ocorrência de espasmos musculares, 

preservar a mobilidade e flexibilidade dos membros e estimular a recuperação da 

sensibilidade. A massagem deve ser iniciada por movimentos suaves aplicados com 

pressão moderada, começando-se pela zona distal do(s) membro(s) afectado(s) e 

caminhando proximalmente. À medida que se avança no esquema terapêutico, os 

movimentos passam a ser de compressão e massagem simultânea, novamente da zona 

distal para a zona proximal. A intensidade e duração da massagem devem ser 

progressivamente aumentadas consoante a tolerância e o conforto do doente. No início, a 

maioria das sessões de massagem começa por ter uma duração de 5 minutos, podendo 

prolongar-se até 15 ou 30 minutos, dependendo da gravidade da condição clínica do doente 

(Fossum et al., 2007; Millis et al., 2004). No Anexo XII.2 ilustra-se a técnica de massagem. 

2.6.4.2.4. Electroestimulação Neuromuscular 

A Electroestimulação Neuromuscular (NMES) resulta da aplicação de uma corrente 

eléctrica, gerada por um estimulador, aos músculos inervados por um nervo motor através 

de eléctrodos colocados na pele causando a despolarização do referido nervo e 

consequente contracção muscular. É frequentemente utilizada para a reabilitação de 

doentes com patologia muscular ou neurológica. Os efeitos da NMES são: aumentar a 

mobilização activa das articulações, aumentar o tónus e a força de contracção muscular 

(através do aumento da vascularização, capacidade aeróbia e tamanho mitocondrial), 

diminuir edemas, melhorar a circulação sanguínea, diminuir a ocorrência de espasmos 

musculares, diminuir a dor e reeducar músculos sem inervação. Para realizar a NMES são 

necessários um aparelho gerador de corrente eléctrica, eléctrodos (devem ser flexíveis e 
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possuir resistência reduzida (100 ohms) e condutividade elevada) e agulhas. No aparelho 

gerador de corrente pode seleccionar-se o tipo de corrente (contínua ou alternada), a 

amplitude (magnitude de uma onda eléctrica, sendo possível que esta aumente ou diminua 

gradualmente), a duração do pulso de corrente (tempo, medido em microsegundos (s), 

durante o qual a corrente passa em ambos os sentidos), a duração da fase da corrente 

(tempo durante o qual a corrente passa desde a origem num sentido e depois regressa ao 

ponto de origem no sentido oposto), o pulso da corrente (número de pulsos gerados por 

segundo, expressos em pps e medidos em hertz (Hz)), o ciclo do trabalho (proporção de 

duração da estimulação eléctrica e de duração do ciclo total da corrente) e a polaridade da 

corrente. Inicialmente deve-se preparar a zona da pele onde vão ser colocados os 

eléctrodos com álcool, ou seja, os pontos motores do músculo a ser estimulado (área onde o 

nervo motor entra no músculo), seleccionando em seguida os parâmetros (Fossum et al., 

2007; Millis et al., 2004): 

a) comprimento de onda (ajuda a determinar o nível onde o animal sente conforto, sendo 

que os comprimentos de onda simétricos bifásicos e trifásicos os mais confortáveis, pois 

produzem ondas suaves e regulares); 

b) recrutamento eléctrico muscular (a corrente eléctrica produz contracção muscular, 

através do recrutamento primeiro das fibras musculares tipo II e depois das tipo I) ou 

sensitivo (a corrente eléctrica é baixa, sentida pelo doente, mas não produz contracção 

muscular); 

c) duração do pulso da corrente (é directamente proporcional à duração da contracção 

muscular; normalmente utilizam-se 35 a 50 pps); 

d) pulso da corrente (define a velocidade a que as fibras musculares são estimuladas; 

normalmente entre 200 e 400 s); 

e) ciclo de trabalho (1:1 para aumentar a resistência muscular, 1:3 ou 1:5 para aumentar 

a força de contracção muscular); 

f) amplitude da corrente, nomeadamente se as suas variações são graduais ou abruptas. 

Algumas precauções devem ser tomadas para evitar lesões no terapeuta e ao doente. 

Assim, este deve estar em decúbito lateral e açaimado no início da sessão para evitar 

comportamentos agressivos causados por dor muscular nas sessões iniciais de NMES (se o 

doente estiver muito ansioso, deve ser administrado um tranquilizante) (Millis et al., 2004). A 

NMES pode ser aplicada durante 15 a 20 minutos, 1 a 5 vezes por semana, embora uma 

aplicação agressiva possa provocar queimaduras, dor e fadiga muscular (Fossum et al., 

2007; Millis et al., 2004). No Anexo XII.3 está ilustrada a aplicação da NMES num doente 

paraplégico com hérnia de disco. 

2.6.4.2.5. Exercícios Terapêuticos 

Os exercícios terapêuticos têm como objectivo encorajar a utilização e exercício dos 

músculos de modo a executar movimentos voluntários no(s) membro(s) afectado(s),  e 
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assim melhorar a mobilização activa das articulações sem dor, aumentar a massa e força 

muscular, minimizar as probabilidades de lesões adicionais e proporcionar ao doente a 

possibilidade de voltar a fazer “uma vida normal” (Fossum et al., 2007). 

Os exercícios terapêuticos que devem ser executados dependem do estágio de recuperação 

e da resistência do doente, devendo ser modificados consoante a evolução que este 

apresenta (novos exercícios e aumento da intensidade através do aumento do número de 

sessões, do número de repetições e da velocidade) (Fossum et al., 2007). 

Alguns exercícios requerem equipamento especializado (banheira de hidromassagem, 

piscina, passadeiras), mas outros podem ser realizados com bolas convencionais, tapetes 

de borracha, etc. É importante que o terapeuta controle o doente e o exercício (por exemplo, 

mantê-lo a trela curta, estar de pé junto a ele e manipulá-lo com cuidado), pois os riscos de 

ocorrerem novas lesões devem ser reduzidos ao mínimo (Fossum et al., 2007). 

2.6.4.2.5.1. Estação Assistida 
Este exercício é recomendado para animais em recuperação de patologia muscular e 

neurológica (principalmente, paraplegia ou tetraplegia), pois melhora a função 

neuromuscular, reeduca os músculos, aumenta a força muscular dos músculos de suporte e 

melhora a propriocepção. Para realizar estes exercícios, o doente deve possuir um bom 

tónus muscular e membros com algum grau de movimentação voluntária. Este é colocado 

em posição de estação num piso não escorregadio e suportado fisicamente pelo abdómen 

ou pela pélvis pelo próprio terapeuta (como ilustrado no Anexo XII.4 – Figura 54), ou com 

recurso a uma toalha ou a uma cadeira de rodas, retirando-se ou diminuindo-se depois o 

apoio durante um período de tempo (segundos a minutos, consoante o doente tolerar). O 

doente deve ser repetidamente ajudado a mudar da posição de sentado ou deitado para a 

posição de estação. Progressivamente, a assistência deve ser retirada por intervalos mais 

longos com o aumento da massa e força muscular e o doente deve ser encorajado a 

suportar o seu peso durante o maior período de tempo possível e só depois se deve 

fornecer assistência. É necessário que se realizem períodos de descanso entre os 

exercícios. Inicialmente devem realizar-se 10 a 15 repetições por sessão, aumentando 

progressivamente as sessões para uma duração de 5 minutos (Fossum et al., 2007; Millis et 

al., 2004). 

2.6.4.2.5.2. Exercícios de Balanceamento 
São usados para encorajar o doente a utilizar os membros, aumentar a massa de vários 

músculos e melhorar a sua propriocepção consciente. Podem ser iniciados assim que este 

consiga permanecer em estação, e as sessões começam por ter uma duração de 1 a 2 

minutos, 2 vezes ao dia, podendo ser aumentadas até 5 a 8 minutos, 2 vezes ao dia. O 

exercício consiste em mudar o centro de gravidade do corpo do animal, incentivando-o a 

mudar o grau de apoio do seu peso em cada um dos membros para manter o equilíbrio. 

Inicia-se pela colocação do doente em estação num piso não escorregadio e o peso do seu 
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corpo deve ser desviado de modo suave do centro para cada um dos lados do corpo (a 

força deve ser aplicada sobre a pélvis ou ombros), passando depois para movimentos mais 

amplos e mais fortes. À medida que o indivíduo vai melhorando, os exercícios devem passar 

a ser feitos em pisos escorregadios, inclinados, moles (como uma almofada de sofá ou um 

colchão de água) e instáveis, ou mesmo em andamento, para melhorar ainda mais a 

capacidade proprioceptiva. Para aumentar ainda mais o nível de dificuldade, pode ser usada 

uma bola onde são colocados os membros não afectados (como ilustrado no Anexo XII.4 – 

Figura 55) (Fossum et al., 2007; Millis et al., 2004). 

2.6.4.2.5.3. Andamento Assistido 
Este exercício tem como objectivo encorajar o doente a mover os seus membros como se 

estivessem em andamento, de modo a reeducar as suas vias aferentes e a melhorar 

anomalias do modo de andar. É indicado para doentes com parésia ou paralisia, e 

assegura-se o suporte do corpo como referido nos exercícios de estação assistida, sendo o 

terapeuta responsável por mover lentamente os membros afectados, simulando o 

movimento de andamento e assegurando que cada pé contacta de modo correcto com o 

piso a cada passo. Este exercício pode ser executado numa passadeira simples ou aquática 

(a água suporta o peso do corpo do animal e promove a movimentação normal de todos os 

membros em andamento). A sua execução deve ser feita 2 a 3 vezes por dia até o animal 

desenvolver um andamento normal (Fossum et al., 2007). 

2.6.4.2.5.4. Andamento Controlado com Trela 
Este exercício pode ser executado assim que o doente suporte o corpo, desenvolva passos,  

e pode ser tão simples de realizar como efectuar um passeio na rua com trela curta. Está 

indicado quando existe por parte do doente relutância em usar um dos membros devido a 

dor, fraqueza muscular ou a défices proprioceptivos. O andamento com trela curta vai 

permitir que ele caminhe lentamente e de modo controlado, abandonando a relutância de 

pousar qualquer um dos membros no solo ou de usá-los para caminhar. Os passeios podem 

ser feitos em zonas com pisos diferenciados. Deve começar-se por fazer passeios de 10 

minutos, 3 vezes ao dia, 5 a 7 vezes por semana, podendo a duração de cada passeio ser 

aumentada até 60 minutos. Assim que o doente execute correctamente o andamento 

(apoiando todos os membros no solo) pode aumentar-se a velocidade do andamento, o que 

vai permitir uma melhoria do equilíbrio, da coordenação, da propriocepção, da capacidade 

muscular e cardiorespiratória. Pode também passar a ser feito em pisos inclinados (Fossum 

et al., 2007; Millis et al., 2004). 

2.6.4.2.5.5. Andamento em Curvas e em Círculos 
O andamento em curvas e círculos em doentes neurológicos faz a reeducação das vias 

nervosas aferentes para efectuar o reajuste em mudanças de peso do corpo e de direcção 

do andamento, para além de favorecer a mobilização activa das articulações. Este exercício 

pode ser iniciado assim que o doente comece a andar (Fossum et al., 2007). 



                                      A Influência de Factores Intrínsecos e Extrínsecos na Recuperação de Canídeos com Hérnias de Disco 

 

63 
 

2.6.4.2.6. Hidroterapia 

A hidroterapia é a execução de exercícios dentro de água (como ilustrado no Anexo XII.5) 

com o objectivo de aumentar a massa e força muscular, a mobilização activa das 

articulações e a agilidade dos membros sem que se exerça força directa sobre as estruturas 

ósseas e articulações. Indicada para doentes com patologia osteoartrítica, submetidos a 

cirurgia ortopédica e com patologia neurológica, embora a introdução de um doente 

submetido a cirurgia em hidroterapia só deva ser feita após remoção dos pontos da sutura 

de pele, minimizando o risco de infecção da mesma (Fossum et al., 2007; Millis et al., 2004). 

A hidroterapia é o regime de excelência em planos de fisioterapia devido às propriedades da 

água: flutuação, pressão hidrostática, viscosidade e tensão superficial. A propriedade de 

flutuação promove uma aparente diminuição do peso do doente, diminui a acção da 

gravidade e anula forças de impacto sobre as articulações, permitindo uma recuperação 

mais rápida de indivíduos atáxicos, parésicos ou paraplégicos e/ou que foram submetidos a 

uma cirurgia ortopédica; permitindo ainda a realização de exercícios por animais mais 

debilitados fisicamente e com patologia que provoque dor, pois estes sentem-se mais 

confortáveis. A pressão hidrostática é directamente proporcional ao grau de imersão do 

doente e proporciona uma pressão constante, que contribui para a diminuição de edemas e 

o alívio da dor. A viscosidade resulta do grau de coesão das moléculas de água, fornecendo 

um grau de resistência que aumenta a força muscular e melhora a mobilização activa das 

articulações; a viscosidade é ainda responsável por ajudar à estabilização da posição do 

doente dentro de água. A tensão superficial é responsável por um maior grau de resistência 

à superfície, aumentando a dificuldade dos movimentos quando um membro deixa de estar 

imerso; assim, se se aumentar a altura da água de modo a submergir os membros, estes 

farão menos movimentos de arraste, enquanto se se diminuir a altura da água, a resistência 

à sua movimentação será maior (Fossum et al., 2007; Millis et al., 2004). 

Pode ser realizada numa banheira, num rio, lagoa ou mar, numa piscina ou numa 

passadeira aquática; a utilização de uma banheira de hidromassagem, que promova a 

circulação da água, aumenta a resistência dos exercícios. O piso do dispositivo de 

hidroterapia deve evitar que o animal ou o terapeuta escorreguem e caiam. A água deve 

estar a uma temperatura de 26 a 28ºC, os doentes devem utilizar coletes salva-vidas para 

que a hidroterapia seja mais segura e eficaz, e no final da sessão devem ser completamente 

secos primeiro com toalhas e depois com secador quente, para prevenir a hipotermia. A 

implementação da hidroterapia no plano de fisioterapia está dependente do doente não ter 

medo da água nem mostrar relutância a nadar, pois um doente em pânico pode ser uma 

situação perigosa tanto para o próprio como para o terapeuta (Fossum et al., 2007; Millis et 

al., 2004; Wheeler & Sharp, 1999). 
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2.6.4.2.6.1. Andamento 
O animal pode ser colocado com água com várias alturas até ao máximo dos cotovelos, de 

modo a poder caminhar (e não nadar); a grande maioria dos animais demonstra uma maior 

confiança para caminhar dentro de água do que fora, sendo que na maioria deles é 

visualizada primeiramente a funcionalidade motora dentro de água e só depois fora dela. 

Este exercício permite ainda a maximização da funcionalidade motora, com máxima 

mobilização activa e máxima força muscular, e a correcção de andamentos alterados. No 

início, as sessões devem ter uma duração de 1 a 2 minutos por dia e depois deve-se 

aumentar a duração em mais 5 minutos a cada 2 dias até um nível de tolerância do animal 

(Fossum et al., 2007). 

2.6.4.2.6.2. Natação 
É um excelente exercício para indivíduos com défices físicos mínimos, assim como para os 

saudáveis, já que todas as forças de impacto são anuladas e a mobilização activa, 

especialmente das articulações dos membros torácicos, é feita de modo exagerado (alguns 

animais não movimentam os membros pélvicos enquanto nadam); é ideal para restabelecer 

a funcionalidade, a força e a massa muscular; as sessões devem ter a duração de 10 a 15 

minutos, 1 a 3 vezes por semana (Fossum et al., 2007; Chrisman, 1985). 

2.6.4.2.7. Acupunctura 

A Acupunctura Veterinária é praticada há cerca de 5000 anos na China, mas só 

recentemente começou a ser um método terapêutico legítimo na Medicina Veterinária no 

mundo ocidental. A acupunctura pode ser utilizada nas hérnias de disco para promover 

alívio da dor, através da estimulação da libertação de opióides endógenos, como as 

endorfinas, as dinorfinas e as encefalinas, em associação com a serotonina e outros 

neurotransmissores, ao nível da ME, hipotálamo e córtex cerebral para haver diminuição da 

transmissão e percepção dos estímulos dolorosos. Pode ainda ajudar a reduzir os 

espasmos musculares, diminuir o processo inflamatório no local de compressão medular 

(reduzindo o grau de compressão sobre a ME e a formação de tecido de cicatrização) e 

estimular a regeneração de axónios na ME. Para atingir estes objectivos, recorre-se ao uso 

de agulhas muito finas para penetrar regiões do corpo e atingir os pontos de acupunctura 

específicos. Estes são zonas muito específicas de um meridiano que possuem alta 

condutividade e densidade de capilares, arteríolas, vénulas e vasos linfáticos de reduzido 

calibre. Os pontos específicos usados em hérnias de disco podem ser locais (GV-14, GB-20, 

GB-21, BL-10 e BL-11 em hérnias de disco cervicais; BI-14 a BI-28 em hérnias de disco 

toracolombares) ou distais (LI-4, LI-11, SI-3 e TH-5 em hérnias de disco cervicais; BL-40, 

BL-60, GB-34, GB-39, SP-10, ST-36 e ST-41 em hérnias de disco toracolombares); se 

existir incontinência urinária devem usar-se também os pontos CV-3 e SP-6, enquanto na 

incontinência fecal os pontos são BL-25 e BL-32. Existem ainda pontos extra ao longo da 

coluna vertebral, denominados de pontos de Huatojiaji, que correspondem aos EIV de T1 a 



                                      A Influência de Factores Intrínsecos e Extrínsecos na Recuperação de Canídeos com Hérnias de Disco 

 

65 
 

L5, e que devem ser estimulados em caso de parésia ou paralisia (T1 a T3 devem ser 

estimulados quando a lesão é causadora de paralisia nos membros torácicos; já quando 

existe paralisia dos membros pélvicos deve estimular-se L1 a L5). As agulhas ficam 

introduzidas por um período de 10 a 20 minutos e pode realizar-se estimulação manual, 

eléctrica ou moxabustão (bastão da planta Artemísia que aquece as agulhas). As sessões 

podem ser diárias (em situações agudas e causadoras de dor) ou semanais (em situações 

crónicas). Pode iniciar-se a acupunctura imediatamente após o trauma medular ou a 

cirurgia. O seu uso como tratamento alternativo à cirurgia não é recomendado (Millis et al., 

2004; Gaynor, 1999; Hayashi, 2006; LeCouteur & Grandy, 2005). 

2.6.4.3. Protocolo de Fisioterapia para a Reabilitação Pós-Cirúrgica de Doentes 

com Hérnias de Disco 

O protocolo de fisioterapia que deve ser implementado pós-cirurgicamente em doentes com 

hérnias de disco está resumido na Tabela 7. 

 
Tabela 7 - Protocolo de fisioterapia para a reabilitação pós-cirúrgica de doentes com hérnias 

de disco (Fossum et al., 2007) 

 ÍNDICE DE DEFICIÊNCIA NEUROLÓGICA 

TRATAMENTO 
0 – 2 

Etapa 1 
3 – 8 

Etapa 2 
9 – 11 

Etapa 3 
12 – 14 
Etapa 4 

Termoterapia - 10 min 10 min - 

Massagem 5 min 5 min 5 min 5 min 

Mobilização e Estiramento 
das articulações (repetições) 

15 15 15 15 

Electroestimulação 
Neuromuscular * 

10 min 10 min 10 min - 

Exercícios para o animal 
permanecer em estação 

+ + + - 

Exercícios de 
balanceamento 

+ + + + 

Andamento em curvas e em 
círculos 

- - + + 

Tempo total dos exercícios 
terapêuticos 

10 min 20 min 20 min 25 – 45 min

Treino do andamento com 
passadeira aquática 

10 min** 15 min 20 min >25 min 

Hidroterapia *** 2 – 5 min 5 – 10 min 5 – 10 min 5 – 10 min 

Todos os tratamentos devem ser realizados 3 vezes/dia. 

.
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* A NMES deve ser realizada nos músculos semimembranosos e semitendinosos em pacientes com 

atrofia muscular. 

** O treino do andamento em passadeira aquática em animais com índice de deficiência neurológica 

entre 0 e 2 só deve ser iniciado 36 a 48 horas após a cirurgia. 

*** A hidroterapia em piscina é mais eficaz em pacientes que movimentam todos os membros; se a 

resposta não estiver a ser a esperada, deve retomar-se a natação ou andamento em passadeira 

aquática. 

Índice de Deficiência Neurológica: 

0 – sem movimentos voluntários nem sensibilidade profunda 

1 – sem movimentos voluntários; com sensibilidade profunda 

2 – sem movimentos voluntários nos membros, mas com movimentação voluntária da cauda 

3 – suporte mínimo do peso do corpo apenas num membro (uma articulação) 

4 – suporte do peso corporal em mais do que uma articulação mas inferior a 50% do tempo em 

estação  

5 – suporte do peso corporal em mais do que uma articulação em mais de 50% do tempo em estação 

6 – suporte do peso do corpo num membro mas inferior a 10% do tempo em estação 

7 – suporte do peso do corpo num membro entre 10 a 50% do tempo em estação 

8 – suporte do peso corporal num membro por mais de 50% do tempo em estação 

9 – suporte do peso corporal a 100%, mas com reduzida força muscular e com cerca de 90% de erros 

(cruzamento dos membros, apoio incorrecto das mãos e pés e quedas) 

10 – suporte do peso corporal a 100%, mas com reduzida força muscular e com 50 a 90% de erros 

11 – suporte do peso corporal a 100%, mas com reduzida força muscular e com menos de 50% de 

erros 

12 – andamento atáxico com força muscular normal, mas com mais de 50% de erros (cruzamento dos 

membros pélvicos, omissão de alguns passos, andamento de coelho e apoio incorrecto das mãos e 

pés) 

13 – andamento atáxico com força muscular normal, mas com menos de 50% de erros 

14 – andamento normal 

 

2.7. Prognóstico 

A determinação do prognóstico varia não só com a afecção de base, neste caso uma hérnia 

de disco, mas também com os défices neurológicos existentes, a duração do processo 

patológico, o protocolo terapêutico implementado e a existência ou não de outras entidades 

clínicas (Wheeler & Sharp, 1995). 
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Figura 7 - Prognóstico em função dos défices neurológicos exibidos por um animal com 

hérnia de disco (Oliver et al., 1997) 

Localização e Tamanho das 
Fibras Função 

Sinais com aumento 
da compressão 

Prognóstico

 Propriocepção Défices proprioceptivos Bom 

 
Movimentação 

voluntária 
Parésia, paralisia Razoável 

 
Sensibilidade 

Superficial 
Perda da sensibilidade 

superficial 
Razoável 

 
Sensibilidade 

Profunda 
Perda da sensibilidade 

profunda 
Pobre 

 

Assim, o prognóstico piora com o aumento da deficiência neurológica, visto que, em geral, 

este reflecte um aumento no grau de lesão da ME (Wheeler & Sharp, 1999). Vários factores 

foram apontados como determinantes no prognóstico para retorno à função locomotora, 

sendo a presença ou ausência de sensibilidade profunda a principal delas (Duval et al., 

1996). Também foi descrito que doentes com sinais do NMI apresentam um prognóstico 

menos favorável que doentes que apresentem sinais do MNS (Ruddle et al., 2006). Olby et 

al. (2003) reportaram que a idade e o peso eram factores prognósticos do tempo de 

recuperação. Ainda Kazakos et al. (2005) avaliaram a duração e gravidade dos sinais 

clínicos como indicadores de prognóstico e não encontraram correlações significativas. Um 

indivíduo com sinal de Schiff-Sherington tem um prognóstico grave; contudo, o prognóstico é 

melhor para os animais com Schiff-Sherington com reflexos medulares normais ou 

aumentados nos membros pélvicos e sensibilidade profunda intacta (Chrisman, 1985). 

2.7.1. Prognóstico para Hérnias de Hansen tipo I 

A maioria dos doentes (cerca de 90%) cujo único sinal clínico que apresentam é dor 

associada a hérnia de Hansen tipo I, quer cervical quer toracolombar, recupera com 

terapêutica médica associada à conservativa. Contudo, podem verificar-se recidivas em um 

terço dos doentes, mas só a longo prazo (Toombs & Bauer, 1993; Wheeler & Sharp, 1999). 

O prognóstico para animais que conservam a sensibilidade profunda após cirurgia é de 

razoável a muito bom. Os principais factores relacionados com a melhoria pós-cirúrgica de 

uma doente com hérnia de disco são: sinais neurológicos presentes antes da cirurgia, 

progressão dos sinais (aguda, subaguda ou crónica) e tempo que decorre desde o 

aparecimento dos primeiros sinais clínicos até à execução da cirurgia descompressiva 

(LeCouteur & Grandy, 2005). Doentes com défices neurológicos devidos apenas a edema 

da ME, geralmente apresentam melhorias significativas 24 horas após a realização da 

cirurgia descompressiva (Chrisman, 1985). Geralmente, cerca de 80% dos animais 

recuperam na totalidade se a cirurgia tiver sido realizada até 48 horas do aparecimento da 

paralisia com sensibilidade profunda intacta: mostram movimentos voluntários, controlo da 

 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                                                                                                                                . 

 

68 
 

micção e respostas normais a estímulos dolorosos às 2-3 semanas pós-cirurgia, 

desenvolvimento de passos às 4-5 semanas pós-cirurgia e capacidade de suportar o seu 

próprio peso às 6-8 semanas pós-cirurgia e, por último, recuperam a propriocepção (Oliver 

et al., 1997; Millis et al., 2004). Doentes que apresentam sinais neurológicos graves, uma 

evolução aguda dos sinais clínicos (horas) e um tempo longo desde o surgimento dos sinais 

clínicos até à cirurgia, normalmente vão ter uma recuperação mais prolongada e podem ficar 

com sequelas em termos neurológicos (LeCouteur & Grandy, 2005).  

2.7.1.1. Prognóstico para Hérnias de Hansen tipo I Cervicais 

O prognóstico de doente com hérnias de Hansen tipo I cervicais é bom (Fossum et al., 

2007). Num estudo sobre o sucesso da terapêutica médica em 87 doentes com hérnias de 

disco cervical (Levine et al., 2007a), em que 97% (84/87) mantinham a capacidade 

ambulatória, concluiu-se que 48,9% recuperaram na totalidade, 33% tiveram recidiva dos 

sinais clínicos e 18,1% não recuperaram. Outro estudo (Russell & Griffiths, 1968) refere que 

os doentes não submetidos a cirurgia podem ter um período de recuperação alargado 

(semanas a meses) e possuem uma probabilidade de 36% de ocorrer recidiva, enquanto os 

doentes submetidos a protocolo cirúrgico possuem apenas uma probabilidade de 5,6% de 

ocorrer recidiva. Mielomalácia secundária a hérnia de disco, ascendente e descendente, 

ocorre raramente na região cervical, quando comparada com a região toracolombar, sendo 

o prognóstico nestes casos grave, pois uma vez afectados os segmentos medulares dos 

nervos frénico e intercostais o animal pode entrar em paragem respiratória a qualquer 

momento (Chrisman, 1985). Doentes apenas com dor cervical ligeira, moderada ou severa, 

imediatamente após o procedimento cirúrgico não apresentam qualquer dor ou melhoram 

bastante nas primeiras 24 a 48 horas pós-cirurgia. Doentes com ataxia nos quatro membros 

(com ou sem dor cervical) não devem ter qualquer manifestação de dor nas primeiras 24 a 

48 horas pós-cirurgia e a ataxia deve estar resolvida até 7 a 10 dias pós-cirurgia. Doentes 

tetraparésicos (com ou sem dor cervical) deixam de manifestar dor primeiras 24 a 48 horas 

pós-cirurgia e todos os défices motores devem estar ausentes nas semanas 3 ou 4 pós-

cirurgia. Doentes tetraplégicos (com ou sem dor cervical) não devem ter qualquer 

manifestação de dor nas primeiras 24 a 48 horas pós-cirurgia e a disfunção motora deve 

estar resolvida entre as 6 e as 8 semanas após a cirurgia. Os doentes tetraplégicos com 

melhor prognóstico são os que não possuem qualquer tipo de défices sensitivos nos 

membros torácicos, em que a lesão é ao nível de C2-C3 ou C3-C4 e recuperam a 

capacidade de andar nas 96 horas pós-cirurgia (Fossum et al., 2007). 

2.7.1.2. Prognóstico para Hérnias de Hansen tipo I Toracolombares 

O prognóstico de doentes com hérnias de Hansen tipo I toracolombares é favorável 

(Fossum et al., 2007). Levine et al. (2007b) realizaram também um estudo sobre o sucesso 

da terapêutica médica em 223 doentes com hérnias de disco toracolombares em que 83% 
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(185/223) apresentavam capacidade ambulatória e os restantes 17% (38/223) 

apresentavam paraplegia; 54,7% dos doentes recuperaram na totalidade, 30,9% 

apresentaram recorrência dos sinais clínicos e 14,4% não recuperaram. Nos doentes 

submetidos a cirurgia descompressiva, Fossum et al. (2007) referem que o prognóstico está 

directamente relacionado com os sinais neurológicos pré-cirúrgicos. Contudo, Davis e Brown 

(2002) realizaram um estudo sobre os factores que influenciam o prognóstico depois da 

realização da cirurgia descompressiva e concluíram que animais com movimentos 

voluntários pós-cirurgia recuperam mais rapidamente o andamento (cerca de 8 dias pós-

cirurgia) do que os animais paraplégicos (cerca de 16 dias, embora continuem a apresentar 

sinais de melhoria por 6 a 9 meses ou mesmo por períodos de tempo mais longos).  

2.7.2. Prognóstico para Hérnias de Hansen tipo II 

O prognóstico de animais com hérnias de Hansen tipo II é reservado, quer se institua 

terapêutica médica ou cirúrgica (Méheust, 2007). 

2.7.3. Recidivas 

A recidiva de hérnias de disco é comum nos canídeos jovens de raças condrodistróficas, 

podendo a probabilidade de ocorrência diminuir se o doente for mantido com peso ideal e 

não for permitido que realize esforços exagerados, como pular, subir e descer escadas a 

correr, entre outros. Em canídeos geriátricos de raças não condrodistróficas, a recidiva de 

problemas com os DIV não é tão comum, talvez porque estes são menos activos (Chrisman, 

1985). A incidência de recidivas de hérnias de disco é maior em doentes submetidos a 

terapêutica médica do que nos submetidos a protocolo cirúrgico. Estudos relativos a 

recidivas de hérnias de disco, LeCouteur e Grandy (2005) e LeCouteur e Child (1995), 

afirmam que um terço e 40% dos cães, respectivamente, com hérnias de disco tipo I 

tratados apenas com protocolos médicos tiveram recorrência dos sinais clínicos, sendo a 

sua gravidade neurológica superior na recidiva. Já Mayhew et al. (2004) concluíram que 

19,2% dos cães sujeitos a laminectomia descompressiva por hérnias de disco 

toracolombares demonstraram sinais clínicos associados a recidivas, sendo que 96% destas 

só surgiram cerca de 3 anos após a cirurgia. 

 

2.8. Perspectivas Futuras 

Novas terapêuticas médicas e cirúrgicas parecem vislumbrar resultados promissores para 

os doentes com hérnia de disco, contudo os ensaios clínicos ainda decorrem.  

Na área da terapêutica médica, a utilização conjunta de succinato sódico de 

metilprednisolona com a hormona libertadora da tirotropina (TRH, que antagoniza os efeitos 

autónomos dos opiáceos, dos leucotrienos peptidil e do factor activador das plaquetas se 
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administrada até 1 hora após a lesão), o gangliósido GM1 (glicolípido constituinte das 

membranas celulares dos neurónios, que promove o regresso à função dos mesmos e o 

aumento dos tractos de substância branca após lesão) e a 4-aminopiridina (bloqueador dos 

canais de potássio que restabelece a transmissão do impulso nervoso em ME lesionadas) 

parece apresentar resultados benéficos no tratamento de lesões medulares, à semelhança 

do se passa com a aplicação da terapêutica do polietileno glicol (polímero hidrofílico com 

capacidade de reparar membranas celulares) e da estimulação de campo oscilante (cujo 

objectivo é promover a regeneração da ME) (Bergman et al., 2001; Amsellem, et al., 2003). 

Relativamente à terapêutica cirúrgica, um estudo recente (Moissonnier et al., 2004) indica 

que a corpectomia lateral (desenvolvimento de uma janela lateral no DIV herniado e nas 

epífises dos 2 corpos vertebrais adjacentes) surge como uma alternativa às técnicas 

cirúrgicas de Laminectomia Dorsal e Hemilaminectomia, permitindo uma fácil remoção do 

material discal extrusado ou protuído com um menor risco de lesão iatrogénica à ME. A 

Dissectomia Parcial Percutânea tem sido descrita com alternativa à Fenestração, já que é 

uma técnica de mínima invasão que proporciona menor desconforto pós-cirúrgico, que 

resulta em baixas taxas de morbilidade e de complicações pós-cirúrgicas e que pode reduzir 

a recorrência dos sinais associados a hérnias de disco (Kinzel et al., 2005; Bartels et al., 

2003). 

Actualmente, estão em desenvolvimento estratégias terapêuticas cujo objectivo é promover 

a regeneração dos DIV através do implante de vários tipos de células no mesmo, como por 

exemplo, células adiposas maduras derivadas de células mesenquimatosas primordiais 

(Hoogendoom et al., 2008); e ainda o auto-transplante de células do NP, cujos resultados 

preliminares mostram uma redução da incidência de dor cervical ou toracolombar associada 

à hérnia de disco devido à diminuição do grau de degeneração do DIV (Meisel et al., 2007). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Amostra 

Foram incluídos neste estudo todos os doentes da espécie canídeo a que lhes foi 

diagnosticado pelo menos um episódio de hérnia discal com qualquer localização vertebral 

(com recurso a exame neurológico e/ou exames complementares de diagnóstico). A 

amostra obtida foi de 35 doentes. 

3.2. Materiais 

Os materiais utilizados para o estudo foram: plexímetro, pinça para teste da sensibilidade 

profunda, estetofonendoscópio, aparelho de radiografia do tipo Sedecal APR-Vet de alta 

voltagem, ecrãs do tipo terras raras de dimensões 24x30 e 30x40mm, películas de 

radiografia do tipo Kodak MXG Film de dimensões 24x30 e 30x40mm, líquido de revelação 

do tipo Kodak LX24, líquido fixador do tipo Kodak AL4, negatoscópio, líquido de contraste 

não iónico do tipo iopamidol – Ioparimo® 300, máquina de hemograma do tipo 

HemaScreen18 – Hospitex Diagnostics, máquina de bioquímica sanguínea do tipo seco 

Reflotron® - Roche, máquina de tricotomia do tipo Aesculap, seringas Injekt 2,5ml, seringas 

Omnifix U-100 Insulin, agulhas intravenosas 236 Sterican 18, 21 e 23G, cateteres 

intravenosos periféricos do tipo BD Insyte-W 20, 22 e 24G, sistemas de venóclise do tipo 

Sorosix 20 gts/ml, Lactato de Ringer® e NaCl 0,9% do tipo Braun Vet, agulhas espinhais de 

22G 2.50 0.7x63mm, tubos de EDTA e heparina do tipo Aquisel®, tiopental sódico – 

Pentotal®, propofol - Propofol® Lipuro 1%, isoflurano - IsoFlo®, succinato sódico de 

metilprednisolona – Sollu-Medrol®, metilprednisolona – Medrol®, atropina 1%, cimetidina – 

Tagamet®, butorfanol - Torbogesic®, diazepam - Bialzepam®, cefalexina - Ceporex®, 

cefixim - Tricef®, morfina 1%, buprenorfina - Buprex®, Cicatrin® pó cutâneo, instrumentação 

de cirurgia geral e de neurocirurgia, material de sutura do tipo Silkam® 0 e 2/0 e do tipo 

Safil® 0 e 2/0, mesa de cirurgia, vaporizador de isoflurano do tipo Evareste, sistema T de 

Aire, monitor multiparamétrico com capnografia para controlo do doente em anestesia do 

tipo VetService, luvas cirúrgicas do tipo Comfit®, batas e panos de campo cirúrgicos 

esterilizados, água oxigenada 10Vol., Betadine®, álcool 96º, algodão, compressas de gaze 

esterilizadas 10x10cm, adesivo do tipo Leukoplast® e do tipo Cosmopor®, banheira para 

hidroterapia, aparelho de electroestimulação neuromuscular do tipo WQ-10D1, agulhas de 

electroestimulação neuromuscular de 40mm, bola para fisioterapia. 
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Os softwares informáticos utilizados foram: Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 

Excel 2007, GraphPad InStat 3 e Adobe Acrobat 7.0 Profissional. 

3.3. Protocolo do Estudo 

Todos os doentes com sinais clínicos de dor, ataxia, , mono, hemi (esquerda ou direita), 

para ou quadriparésia, para ou quadriplegia e com anamnese de dificuldade ou 

impossibilidade de subir ou descer escadas, sentar, sacudir ou saltar, rigidez do pescoço, 

foram incluídos no estudo após os exames de estado geral e neurológico para determinação 

da sua condição clínica, possível diagnóstico de hérnia discal e, finalmente, do segmento 

vertebral afectado. 

Todos doentes foram submetidos a avaliação radiográfica convencional do segmento 

vertebral afectado, utilizando as projecções laterolateral (LL) e ventrodorsal (VD) para 

avaliação dos espaços intervertebrais. Alguns dos doentes foram submetidos 

posteriormente a mielografia. Outros (por razões diversas) foram submetidos directamente a 

um protocolo terapêutico médico de corticoterapia em conjunção com a terapêutica 

conservativa. 

A todos os doentes instituiu-se o protocolo de corticoterapia (com succinato sódico de 

metilprednisolona ou metilprednisolona) combinado com a restrição de mobilidade, sendo 

avaliados ao fim das primeiras 48 horas. A melhoria do seu estado clínico permitia que 

permanecessem com a terapêutica médica e conservativa até ao fim do protocolo, sendo 

então reavaliados nessa altura. Se os doentes não revelassem melhorias, o protocolo 

médico seria continuado por mais um período máximo de 72 horas (3 dias), sendo 

reavaliados novamente nessa altura e uma vez que não se observassem melhorias, eram 

submetidos a protocolo cirúrgico. 

Todos os doentes cirúrgicos foram submetidos a mielografia, para localização exacta da 

hérnia de disco, seguindo-se a técnica de descompressão da medula espinhal através dos 

métodos Ventral Slot (no caso de hérnias discais cervicais) e Hemilaminectomia (no caso de 

hérnias toracolombares). Pré-cirurgicamente, cada doente fez análises bioquímicas e 

hemograma para preparar o protocolo anestésico. 

Ao 5º dia pós-cirúrgico foi iniciado um protocolo de fisioterapia que incluiu inicialmente 

massagem bi-diária e mobilização e estiramento das articulações dos membros pélvicos. A 

hidroterapia bi ou tri-semanal foi introduzida ao dia 15 pós-cirurgia, e um protocolo de 

electroestimulação neuromuscular semanal (6 sessões) ao dia 21 pós-cirurgia. Durante este 

período, todos os doentes foram reavaliados clinicamente a cada 8 dias. À 10ª semana pós-

cirurgia iniciam-se os exercícios com bola de fisioterapia e as reavaliações dos doentes 

foram realizadas a cada 3 semanas até que a recuperação total fosse atingida ou até que a 

evolução fosse nula. 



                                      A Influência de Factores Intrínsecos e Extrínsecos na Recuperação de Canídeos com Hérnias de Disco 

 

73 
 

3.4. Análise Estatística 

Após o registo dos dados conforme as variáveis consideradas na Ficha Clínica desenvolvida 

no âmbito do estudo (Anexo XIII – Figura 57), os doentes foram divididos em 2 grupos (HC – 

Hérnia de Disco Cervical; HTL – Hérnia de Disco Toracolombar) de acordo com a 

localização da discopatia. Foram ainda classificados quanto ao grau de lesão da medula 

espinhal, segundo Griffths citado por Meirelles (2007): 

 Grau um (G1): presença de dor e sem sinais neurológicos. 

 Grau dois (G2): presença de dor, ataxia ou parésia, défices proprioceptivos, 

sensibilidade profunda presente. 

 Grau três (G3): paralisia, ausência de propriocepção, de locomoção e de capacidade 

em sustentar o próprio peso, retenção ou incontinência urinária, sensibilidade 

profunda presente. 

 Grau quatro (G4): paralisia, ausência de propriocepção, de locomoção, de 

movimentos voluntários e de capacidade em sustentar o próprio peso, retenção 

urinária, diminuição da sensibilidade profunda. 

 Grau cinco (G5): paralisia, ausência de propriocepção, de locomoção, de 

movimentos voluntários, de capacidade em sustentar o próprio peso e de 

sensibilidade profunda, distensão vesical. 

De referir ainda que as raças Caniche e Cocker Spaniel foram consideradas como sendo 

condrodistróficas, uma vez que os autores dos vários artigos consultados as consideram 

raças com características condrodistróficas. 

As variáveis sexo, raça, idade, peso, tipo de progressão dos sinais clínicos, grau de lesão 

medular, presença ou ausência de sensibilidade profunda e região anatómica envolvida são 

consideradas factores intrínsecos. As variáveis terapêutica instituída e duração média dos 

sinais clínicos desde o seu aparecimento até ao início da terapêutica são consideradas 

factores extrínsecos. O factor recidiva pode ser considerado factor misto, por ser 

influenciado por factores intrínsecos e extrínsecos ao doente.  

No Anexo XIII – Tabelas 82, 83, 84 e 85 encontram-se os dados exaustivos dos doentes 

incluídos no estudo. 

Foi efectuado o tratamento estatístico dos dados obtidos, como o sexo, raça, idade, peso, 

episódios primários e recidivas, tipo de progressão dos sinais clínicos, grau de lesão 

medular, presença ou ausência de sensibilidade profunda, região anatómica e disco 

intervertebral envolvidos, duração dos sinais clínicos, tipo de terapêutica implementada, 

tempo de recuperação e visualização de sinais radiográficos de hérnias de disco através de 

radiologia simples da coluna vertebral. Posteriormente, determinou-se a correlação entre 

alguns destes parâmetros, sendo esta análise estatística realizada através do método de 

análise de variância ANOVA com um nível de significância p<5%. 
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4. RESULTADOS 

 

Dos 35 doentes incluídos neste estudo, 8 foram diagnosticados com hérnia de disco cervical 

(grupo HC) – 22,9%, e 27 com hérnia de disco toracolombar (grupo HTL) – 77,1% (Anexo 

XIII – Gráfico 4). 

 

Neste estudo, a idade dos doentes variou entre 1 e 20 anos (média de 8,7 ± 3,7 anos). Nos 

doentes do grupo HC, a idade variou entre 1 e 13 anos, com a média de 8 anos (8,0 ± 3,8 

anos), e nos doentes do grupo HTL variou entre 4 e 20 anos, com a média de 8,9 anos (8,9 

± 3,6 anos). A média de idades nos doentes de raças condrodistróficas foi de 8,7 anos (8,7 ± 

3,7 anos) e nos doentes de raças não-condrodistróficas foi de 9,1 anos (9,1 ± 3,6 anos) 

(Anexo XIII – Gráfico 5).  

 
A maior parte dos doentes pertencem a raças condrodistróficas (22/35, 62,9%), sendo maior 

a incidência nos doentes da raça Caniche (17/35, 48,6%) e depois nos doentes de raça 

indeterminada (7/35, 20,0%) (Anexo XIII – Tabela 86 e Gráfico 6). Dos doentes do grupo 

HC, 50,0% (4/8) pertenciam a raças condrodistróficas e 50,0% (4/8) a raças não-

condrodistróficas, mantendo-se a maior frequência da raça Caniche (3/8, 37,5%), seguida 

pela raça indeterminada (2/8, 25,0%) (Anexo XIII – Tabela 87). Já nos doentes do grupo 

HTL, a percentagem de raças condrodistróficas foi de 66,7% (18/27) e de raças não-

condrodistróficas apenas de 33,3% (9/27), novamente com maior incidência dos doentes da 

raça Caniche (14/27, 51,9%) e depois dos da raça indeterminada (5/27, 18,5%) (Anexo XIII 

– Tabela 88). 

 
Relativamente ao sexo, os machos foram mais afectados do que as fêmeas (22/35, 62,9%; 

13/35, 37,1%, respectivamente) (Anexo XIII – Gráfico 7). Quando se separam os doentes 

nos grupos HC e HTL, verifica-se que a tendência permanece igual para o grupo HTL 

(18/27, 66,7%; 9/27, 33,3%). Já no grupo HC, machos e fêmeas são afectados de igual 

forma (incidência de 4/8, 50,0% cada). 

 
Para a totalidade dos doentes do estudo, o peso variou entre 2,5 e 45 kg (média 11,8 ± 8,8 

kg). No grupo HC, o peso dos doentes variou entre 2,5 e 20 kg, com uma média de 11,2 kg 

(11,2 ± 5,5 kg) e para o grupo HTL entre 4 e 45 kg, com uma média de 12,0 kg (12,0 ± 9,7 

kg). 

 
De todos os doentes do estudo, 82,9% (29/35) foram analisados em 1ª consulta com 

sintomatologia de hérnia discal e os restantes 17,1% (6/35) foram recidivas (Anexo XIII – 
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Gráfico 8), verificando-se a mesma tendência quando se analisam separadamente os 

grupos HC (7/8, 87,5% em 1ª consulta; 1/8, 12,5% com recidiva) e HTL (22/27, 81,5% em 1ª 

consulta; 5/27, 18,5% com recidiva). 

 
A duração média dos sinais clínicos desde o seu aparecimento até ao início da terapêutica 

foi de 5,2 dias (5,2 ± 8,0 dias) para a totalidade dos doentes, de 8 dias (8,0 ± 11,9 dias) para 

o grupo HC e de 4,4 dias (4,4 ± 6,5 dias) para o grupo HTL. 

No que respeita ao tipo de progressão dos sinais clínicos, considerou-se o seguinte: 

 Progressão Rápida: aparecimento dos sinais no período de 24 horas. 

 Progressão Lenta: aparecimento dos sinais num período de 8 dias. 

 Progressão Crónica: sinais surgem num período de 21 dias com agravamento 

progressivo. 

 Progressão Estática: sinais surgem num período de 21 dias sem agravamento nem 

melhoria. 

Para a totalidade dos doentes do estudo,  80,0% (28/35) apresentaram uma progressão 

rápida, 8,6% (3/35) apresentaram progressão lenta, 5,7% (2/35) apresentaram progressão 

crónica e também 5,7% (2/35) apresentaram progressão estática (Anexo XIII – Gráfico 9). 

Dos doentes do grupo HC, 75,0% (6/8) demonstraram uma progressão rápida dos sinais 

clínicos, 12,5% (1/8) progressão lenta e os restantes 12,5% (1/8) demonstraram progressão 

crónica. No grupo HTL, 81,5% (22/27) dos doentes manifestaram uma rápida progressão 

dos sinais clínicos, 7,4% (2/27) manifestaram uma progressão lenta, assim como outros 

7,4% (2/27) manifestaram uma progressão estática, e só 3,7% (1/27) revelaram uma 

progressão crónica dos sinais clínicos. 

 
Quanto ao grau de lesão medular, da totalidade dos doentes do estudo, 48,6% (17/35) 

foram classificados no G1, 28,5% (10/35) no G2, 5,7% (2/35) no G3, 8,6% (3/35) no G4 e 

também 8,6% (3/35) no G5. Doentes com discopatia cervical (grupo HC), apresentaram 

quanto aos vários graus de lesão medular, 75,0% (6/8) para G1, 12,5% (1/8) para G2 e 

também 12,5% (1/8) para G3. Nos doentes com hérnia de disco toracolombar (grupo HTL), 

40,6% (11/27) pertenciam ao G1, 33,3% (9/27) ao G2, 3,7% (1/27) ao G3 e 11,1% (3/27) ao 

G4 e ao G5 (Anexo III – Gráfico 10).  

 
As radiografias simples realizadas (21 radiografias) evidenciaram sinais de hérnia discal em 

apenas 33,3% (7/21) dos casos, e as restantes 66,7% (14/21) não permitiram evidenciar 

quaisquer tipos de sinais. No entanto, nalgumas radiografias foram visualizadas múltiplas 

hérnias discais, obtendo-se um total de 40 hérnias identificadas, sendo 9 na coluna vertebral 

cervical e 31 com localização toracolombar. 

 
A nível da coluna cervical, o disco intervertebral C6-C7 foi o mais afectado com 22,2% (2/9) 

dos casos e na coluna toracolombar foi o L1-L2 com 9,7% (3/31) dos casos. A frequência 
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das hérnias discais por disco intervertebral da totalidade dos doentes incluídos no estudo 

encontra-se registada na Tabela 87 do Anexo XIII. De referir a elevada frequência de 

hérnias de disco com localização desconhecida em qualquer região anatómica da coluna 

vertebral (55,6%; 5/9 na coluna cervical e 64,5%; 20/31 na coluna toracolombar). 

 
Da totalidade dos doentes, 88,6% (31/35) foi submetido apenas a terapêutica médica, 8,6% 

(3/35) a terapêutica médica, cirúrgica e fisioterápica, e 2,8% (1/35) a terapêutica médica e 

fisioterápica. Do grupo HC, todos os doentes foram submetidos a terapêutica médica (8/8). 

No grupo HTL, a 85,2% (23/27) dos doentes foi instituída apenas uma terapêutica médica, a 

11,1% (3/27) foi instituída terapêutica médica, cirúrgica e fisioterápica e a 3,7% (1/27) 

terapêutica médica e fisioterápica. 

 
A média para o início do registo de melhoras, após instituída a terapêutica (médica, cirúrgica 

ou fisioterápica), para a totalidade dos doentes do estudo foi de 3,1 dias (3,1 ± 4,4 dias), 

verificando-se que para o grupo HC foi de 3,3 dias (3,3 ± 3,8 dias), e para o grupo HTL foi 

de 3,1 dias (3,1 ± 4,6 dias). A média para o início de visualização de melhoras para os 

doentes do estudo com grau de lesão medular G1 foi 3,2 dias (3,2 ± 4,6 dias), com G2 foi 

3,1 dias (3,1 ± 4,5 dias), com G3 foi 4,2 (4,2 ± 5,8 dias), com G4 foi 3,3 dias (3,3 ± 5,0 dias) 

e com G5 foi 3,6 dias (3,6 ± 5,5 dias). No que respeita ao mesmo parâmetro para os 

doentes do grupo HC, os com G1 apresentaram uma média para o início de registo de 

melhoras de 3,3 dias (3,3 ± 4,1 dias), os com G2 totalizaram uma média de 2 dias e os com 

G5 3 dias. Para os doentes do grupo HTL com G1 verificou-se um tempo médio para início 

de visualização de melhoras de 3,1 dias (3,1 ± 4,8 dias), com G2 de 3,1 dias (3,3 ± 4,9 dias), 

com G3 de 4 dias, com G4 de 3,6 dias (3,6 ± 5,4 dias) e com G5 de 2 dias. 

 
A duração total dos sinais clínicos (desde o aparecimento até desaparecimento) para a 

totalidade dos doentes do estudo variou entre 4 e 185 dias apresentando como média 22,6 

dias (22,6 ± 39,1 dias). Para os doentes do grupo HC variou entre 5 e 45 dias, com a média 

de 16,1 (16,1 ± 13,8 dias). Para os doentes do grupo HTL, a duração total dos sinais clínicos 

variou entre 4 e 185 dias, com a média de 24,7 dias (24,7 ± 44,3 dias). 

  
A percentagem de recuperação total para os doentes do estudo foi 94,3% (33/35), sendo 

que os 5,7% (2/35) restantes que não recuperaram totalmente a função neurológica 

pertencem ao grupo HTL no que diz respeito à localização da hérnia de disco, e foram 

classificados como G5 quanto ao grau de lesão medular. Assim, 92,6% (25/27) dos doentes 

do grupo HTL recuperaram na totalidade as funções neurológicas, 3,7% (1/27) recuperaram 

apenas parcialmente e os restantes 3,7% (1/27) não recuperaram em nenhum grau as 

funções neurológicas. Nos doentes do grupo HC, a percentagem de recuperação total foi de 

100% (8/8). 
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O tempo de recuperação (desde o início da terapêutica até ao desaparecimento da 

totalidade dos sinais) variou entre 3 e 170 dias, com média de 18,5 dias (18,5 ± 37,3 dias) 

para a totalidade dos doentes do estudo que recuperaram completamente as funções 

neurológicas. Os doentes pertencentes ao G1 apresentaram um tempo médio para 

atingirem a recuperação total de 6,1 dias (6,1 ± 4,0 dias), os pertencentes ao G2 tiveram 

uma média de 7,2 dias (7,2 ± 3,6 dias), os do G3 uma média de 27,5 dias (27,5 ± 24,7 dias), 

os do G4 uma média de 79,3 dias (79,3 ± 82,7 dias) e os do G5 recuperaram em 140 dias. 

Para os doentes do grupo HC, o tempo de recuperação variou entre 4 e 20 dias, com média 

de 8,1 dias (8,1 ± 5,5 dias). Os doentes deste grupo pertencentes ao G1 apresentaram um 

tempo médio de recuperação total de 8,3 dias (8,3 ± 6,3 dias), os pertencentes ao G2 e ao 

G3 de 5 e 10 dias, respectivamente. Para os doentes do grupo HTL, o tempo de 

recuperação total variou entre 3 e 170 dias, com média de 18,5 dias (18,5 ± 42,4 dias). Os 

doentes deste grupo pertencentes ao G1 apresentaram um tempo médio de recuperação 

total de 4,9 dias (4,9 ± 0,9 dias), os pertencentes ao G2 necessitaram em média de 7,4 dias 

(7,4 ± 3,8 dias) para recuperarem a totalidade das funções neurológicas, os do G3 

recuperaram em 45 dias, os do G4 apresentaram um tempo médio de recuperação total de 

79,3 dias (79,3 ± 82,7 dias), enquanto que os pertencentes ao G5 e que recuperaram 

totalmente, fizeram-no em 140 dias. 

 

 

Com bases nestes resultados, vários parâmetros foram correlacionados utilizando o método 

de análise de variância (ANOVA), em que a hipótese nula (H0) é que as diferenças entre os 

vários parâmetros não são estatisticamente significativas. O nível de significância utilizado 

foi de p<0,05. F é o valor observado da estatística do teste. 

A análise com ANOVA permitiu concluir que o parâmetro idade não se relaciona 

significativamente com o grau de lesão da medula espinhal (p=0,9178; F=0,01083) nem com 

o tempo de recuperação (p = 0,0806; F=3,262). Também o parâmetro peso não apresenta 

relação significativa com o grau de lesão da medula espinhal (p=0,4127; F=0,6884) nem 

com o tempo de recuperação (p=0,5384; F=0,871). O parâmetro sexo não se relaciona 

significativamente com o grau de lesão medular apresentado pelo doente (p>0,9999; 

F=8,185-40) nem com o tempo de recuperação (p=0,64; F=0,2231). Igualmente, o parâmetro 

tipo de progressão dos sinais clínicos não tem relação significativa com o grau de lesão 

medular (p=0,0862; F=3,128) nem com o tempo de recuperação (p=0,9154; F=0,01148), 

assim como o parâmetro região anatómica não se relaciona significativamente com o grau 

de lesão medular (p=0,1250; F=2,478) nem com o tempo de recuperação (p= 0,3768; 

F=0,8039). Não se concluiu qualquer relação significativa entre o parâmetro raça e o tempo 

de recuperação (p=0,2248; F=1,534), entre a duração dos sinais clínicos até ao início da 

terapêutica e o tempo de recuperação apresentado pelo animal (p=0,3133; F=1,051), e nem 
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quanto ao parâmetro de ser uma recidiva e o tempo de recuperação (p=0,3876; F=0,7679). 

Por outro lado, a análise de variância permitiu afirmar que existe uma relação significativa 

entre o grau de lesão medular e o tempo de recuperação (p<0,0001; F=34,799), entre a 

presença ou ausência de sensibilidade profunda e o tempo de recuperação (p=0,0004; 

F=16,097) e ainda quanto ao tipo de terapêutica instituída e o tempo de recuperação 

(p<0,0001; F=135,97). 
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5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Neste estudo, 22,9% dos doentes apresentaram discopatia de localização cervical e 77,1% 

toracolombar, o que vai de encontro com o referido pela bibliografia: Fossum et al. (2007) e 

Oliver et al. (1997) referem que cerca de 15% das hérnias de Hansen tipo I ocorrem na 

coluna cervical e que 65 a 75% são toracolombares. 

 

A distribuição por raças nos doentes estudados apresenta uma maior incidência nas raças 

condrodistróficas, o que está de acordo o referido por LeCouteur e Grandy (2005), sendo 

maior a incidência na raça Caniche, seguindo-se a raça indeterminada. Esta maior 

incidência pode associar-se ao facto de serem raças muito populares no nosso país. 

  
Quanto à faixa etária, a bibliografia refere maior incidência em raças condrodistróficas dos 3 

aos 6 anos de idade e em raças não condrodistróficas entre os 6 e os 12 anos (LeCouteur & 

Grandy, 2005). Os resultados obtidos sobrepõem-se a estes apenas no que respeita às 

raças não-condrodistróficas, talvez pelo número reduzido de amostra quanto às raças 

condrodistróficas Pequinês, Teckel, Daschund e Shih Tzu, que evidenciam mais 

precocemente sinais de degenerescência discal (Ferreira & Limão, 1996). Contudo, 

corroborando Cherrone et al. (2004), Macias et al. (2002) e Cudia e Duval (1997), foram 

observados animais de grande porte com hérnias de disco, sendo a raça Pastor Alemão a 

com maior frequência (5,7%, 2/35) das raças de grande porte. 

 
Relativamente ao sexo, na globalidade dos doentes do estudo, os machos foram mais 

afectados do que as fêmeas (22/35, 62,9%; 13/35, 37,1%, respectivamente). Esta diferença 

é ligeiramente significativa, o que pode dever-se ao estudo ter sido realizado num meio 

citadino, em que as pessoas preferem animais do sexo masculino, contradizendo a 

bibliografia que refere que não há predisposição para nenhum dos sexos (Fossum et al., 

2007; Toombs & Bauer, 1993). Já os valores obtidos para a predisposição de sexos no 

grupo HC vão de encontro ao referido pela bibliografia. 

 
No que respeita ao peso dos doentes do estudo, verificou-se uma grande variedade de 

valores, tanto para a totalidade dos doentes, como para os incluídos nos grupo HC e HTL. 

Assim, nada se conclui no que diz respeito ao peso dos doentes com hérnia de disco. 

 
A frequência dos doentes que foram analisados em 1ª consulta com sintomatologia de 

hérnia discal é superior à dos com recidiva, tanto para a totalidade dos doentes, assim como 

nos grupos HC e HTL, com valores bastante semelhantes entre eles, não sendo possível 

concluir se a alguma localização da discopatia (cervical ou toracolombar) está associada 

maior predisposição para repetição de episódios de hérnia de disco. 
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Em relação à duração média dos sinais clínicos desde o seu aparecimento até ao início da 

terapêutica, sendo menor para o grupo HTL, quando comparado com o grupo HC, já que a 

hérnias com esta localização estão associados, regra geral, sinais clínicos mais graves, de 

aparecimento súbito e que progridem rapidamente, induzindo o proprietário do doente a uma 

visita precoce ao Médico Veterinário. 

 
Em relação à progressão dos sinais clínicos, a mais frequente nesta entidade clínica é a 

rápida, quer a discopatia esteja localizada na coluna cervical ou na toracolombar. 

 
Quanto ao grau de lesão medular, nos doentes com discopatia cervical (grupo HC), 75,0% 

(6/8) apresentaram grau de lesão G1, ou seja, apenas dor sem défices neurológicos, o que 

também vai de encontro com o referido por LeCouteur e Grandy (2005) e Chrisman (1985). 

Do mesmo modo, os doentes com discopatia toracolombar (grupo HTL) apresentam uma 

variedade de sinais que permitem a sua classificação nos vários graus de lesão medular 

sem diferenças muito evidentes entre a sua frequência relativa, corroborando o afirmado por 

LeCouteur e Grandy (2005) e por Oliver et al. (1997). 

 
Quanto à localização, o disco intervertebral mais afectado na coluna cervical foi C6-C7 com 

22,2%, o que está em concordância com Fitch et al. (2003) que refere que a maioria das 

hérnias cervicais são caudais a C4 (57%); no entanto, os mesmos autores e outros (Fossum 

et al., 2007) referem que o disco intervertebral mais afectado na coluna cervical é C2-C3, 

representando 27%, sendo que neste estudo não houve registo de nenhuma hérnia com 

esta localização pois em 55,6% dos doentes não se conheceu a localização da hérnia por 

não terem sido submetidos a exame de mielografia. Na coluna toracolombar, o disco com 

maior frequência de hérnia discal foi L1-L2 com 9,7% e a maioria dos doentes em que se 

localizou a hérnia apresentou uma localização na zona de charneira que é o segmento entre 

T11 e L2, estando também em concordância com a bibliografia que refere que cerca de 85 a 

90% das hérnias toracolombares ocorrem em T11-T12, T12-T13, T13-L1 e L1-L2 (Oliver et 

al., 1997; Fossum et al., 2007; Molina & Martinez, 2003).  

 
Neste estudo, apenas 33,3% das radiografias simples da coluna vertebral permitiram 

localizar o disco intervertebral afectado. Este valor fica situado entre os 26% referidos por 

Sommerville et al. (2001) e os 51 a 61% referidos por Lamb et al. (2002), concluindo-se que 

o uso exclusivo desta técnica é pouco preciso na detecção de discos intervertebrais que 

sofreram extrusão ou protusão, devendo o processo de diagnóstico de hérnia de disco 

incluir a realização de exames de radiologia contrastada (mielografia e/ou TAC). 

 
No que respeita ao tipo de terapêutica instituída, a maioria dos doentes (88,6%) foi 

submetida apenas a terapêutica médica, que se explica com o facto de estes apresentarem 

como único sinal clínico a dor ou possuírem apenas ligeiros défices neurológicos, 
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conseguindo recuperar na totalidade apenas com o recurso à terapêutica médica associada 

à conservativa (Toombs et al., 1993; Wheeler & Sharp, 1999). 

 
A percentagem de recuperação total para os doentes do estudo foi 94,3% (33/35), o que 

significa que, na generalidade, o prognóstico para os doentes com hérnias de disco é bom, 

piorando com o aumento da deficiência neurológica em consequência de um maior grau de 

lesão medular. Nos doentes do grupo HC, a taxa de recuperação total foi de 100%, e nos 

doentes do grupo HTL, a mesma taxa foi de 92,3%, o que vai de encontro ao referido por 

vários autores de trabalhos sobre hérnias de disco (Levine et al., 2007a e b). 

 
Respectivamente ao tempo médio para início de visualização de melhoras após a 

implementação da terapêutica, os valores obtidos para a totalidade dos doentes do estudo e 

dos grupo HC e HTL são muito semelhantes, concluindo-se que a localização da discopatia 

não é um factor determinante para uma visualização mais célere ou mais tardia de 

melhoras. O mesmo se sucede com o tempo necessário para registo de melhoras 

relacionado com o grau de lesão medular, concluindo-se que estes não influenciam o início 

de visualização de melhoras. 

 
Quanto ao tempo médio de recuperação foi de 8,1 dias e de 18,5 dias para os dos grupos 

HC e HTL, respectivamente. Esta diferença deve-se ao facto de os doentes do grupo HTL 

apresentarem, na generalidade, graus de lesão medular mais graves em relação aos 

doentes do grupo HC, o que implica um tempo mais alargado para se atingir a recuperação 

total. Quando se analisa o tempo médio de recuperação da totalidade dos doentes do 

estudo e de cada grupo (HC e HTL) para graus crescentes de lesão medular, verifica-se que 

a tendência geral é para um crescente tempo médio para se atingir a recuperação total, o 

que corrobora a conclusão anterior. 

 

 

A análise estatística através do método de análise de variância ANOVA demonstrou que 

existe relação entre os parâmetros grau de lesão medular e tempo de recuperação com alto 

nível de significância (p<0,0001), o que comprova mais uma vez que quanto maior o grau de 

lesão medular, maior o tempo médio para se alcançar a recuperação total. O mesmo se 

verifica entre os parâmetros tipo de terapêutica instituída e tempo de recuperação 

(p<0,0001) e entre os parâmetros sensibilidade profunda e tempo de recuperação 

(p=0,0004). Portanto, o grau de lesão medular e a presença ou ausência de sensibilidade 

profunda são os factores intrínsecos que podem influenciar a recuperação dos doentes com 

hérnias de disco. No que respeita a factores extrínsecos, apenas o tipo de terapêutica 

implementada pode ter influência na recuperação destes doentes. Com os restantes 

resultados se conclui que o prognóstico para a recuperação de um doente com hérnia de 

disco não é influenciado por factores como a idade, o sexo, o peso, a raça, o tipo de 
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progressão dos sinais clínicos, a região anatómica envolvida, a duração dos sinais clínicos 

até à implementação da terapêutica mais adequada, e o factor recidiva. 

 

 

A elaboração desta dissertação de Mestrado Integrado, assim como a realização do estágio 

em Medicina e Cirurgia de Animais de Companhia e Exóticos, foi uma experiência bastante 

enriquecedora a vários níveis, ultrapassando todas as expectativas em seu torno criadas e 

objectivos propostos inicialmente. 
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Anexo II – Estatística Descritiva dos Casos Clínicos da Área de 

Medicina Preventiva 

 

Tabela 10 - Frequência relativa de actos de Medicina Preventiva por espécie 

 

 

Tabela 11 - Frequência relativa dos actos de Vacinação 
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Anexo III – Estatística Descritiva dos Casos Clínicos da Área de 

Patologia Médica 

 

Tabela 12 - Frequência relativa de casos clínicos de Patologia Médica por Espécie 

 

 

Tabela 13 - Frequência relativa de casos clínicos de Patologia Médica por área 
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III.1 – Área de Cardiologia e Sistema Vascular 
 

Tabela 14 - Frequência relativa de casos clínicos de Cardiologia e Sistema Vascular por 

espécie 

 

 

Tabela 15 - Frequência relativa de entidades clínicas de Cardiologia e Sistema Vascular 

 

 

 

III.2 – Área de Dermatologia 
 

Tabela 16 - Frequência relativa de casos clínicos de Dermatologia por espécie 
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Tabela 17 - Frequência relativa de entidades clínicas de Dermatologia 

  

 

 



ANEXOS                                                                                                                                                                                                              . 

 

94 
 

III.3 – Área de Doenças Infecciosas 
 

Tabela 18 - Frequência relativa de casos clínicos de Doenças Infecciosas por espécie 

 

 

Tabela 19 - Frequência relativa de entidades clínicas de Doenças Infecciosas 

 

 

 

III.4 – Área de Doenças Parasitárias 
 

Tabela 20 - Frequência relativa de casos clínicos de Doenças Parasitárias por espécie 

 

 

Tabela 21 - Frequência relativa de entidades clínicas de Doenças Infecciosas 
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III.5 – Área de Endocrinologia e Nutrição 
 

Tabela 22 - Frequência relativa de casos clínicos de Endocrinologia e Nutrição por espécie 

 

 

Tabela 23 - Frequência relativa de entidades clínicas de Endocrinologia e Nutrição 

 

    

 

III.6 – Área de Estomatologia e Odontologia 
 

Tabela 24 - Frequência relativa de casos clínicos de Estomatologia e Odontologia por 

espécie 
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Tabela 25 - Frequência relativa de entidades clínicas de Estomatologia e Odontologia 

 

 

 

 

III.7 – Área de Etologia 
 

Tabela 26 - Frequência relativa de casos clínicos de Etologia por espécie 

 

 

Tabela 27 - Frequência relativa de entidades clínicas de Etologia 
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III.8 – Área de Gastroenterologia 
 

Tabela 28 - Frequência relativa de casos clínicos de Gastroenterologia por espécie 

 

 

Tabela 29 - Frequência relativa de entidades clínicas de Gastroenterologia 
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III.9 – Área de Hematologia 
 

Tabela 30 - Frequência relativa de casos clínicos de Hematologia por espécie 

 

 

Tabela 31 - Frequência relativa de entidades clínicas de Hematologia 

 

 

 

III.10 – Área de Nefrologia 
 

Tabela 32 - Frequência relativa de casos clínicos de Nefrologia por espécie 

 

 

Tabela 33 - Frequência relativa de entidades clínicas de Nefrologia 
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III.11 – Área de Neurologia 
 

Tabela 34 - Frequência relativa de casos clínicos de Neurologia por espécie 

 

 

Tabela 35 - Frequência relativa de entidades clínicas de Neurologia 
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III.12 – Área de Oftalmologia 
 

Tabela 36 - Frequência relativa de casos clínicos de Oftalmologia por espécie 

 

 

Tabela 37 - Frequência relativa de entidades clínicas de Oftalmologia 
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III.13 – Área de Otorrinolaringologia 
 

Tabela 38 - Frequência relativa de casos clínicos de Otorrinolaringologia por espécie 

 

 

Tabela 39 - Frequência relativa de entidades clínicas de Otorrinolaringologia 

 

 

 

 

III.14 – Área de Oncologia 
 

Tabela 40 - Frequência relativa de casos clínicos de Oncologia por espécie 
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Tabela 41 - Frequência relativa de entidades clínicas de Oncologia 
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III.15 – Área de Pneumologia 
 

Tabela 42 - Frequência relativa de casos clínicos de Pneumologia por espécie 

 

 

Tabela 43 - Frequência relativa de entidades clínicas de Pneumologia 

 

     

 

 

III.16 – Área de Ortopedia e Traumatologia 
 

Tabela 44 - Frequência relativa de casos clínicos de Ortopedia e Traumatologia por espécie 
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Tabela 49 - Frequência relativa de entidades clínicas de Teriogenologia 

 
 

 

III.19 – Área de Urologia 
 

Tabela 50 - Frequência relativa de casos clínicos de Urologia por espécie 

 

 

Tabela 51 - Frequência relativa de entidades clínicas de Urologia 
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Anexo IV – Estatística Descritiva dos Casos Clínicos da Área de 
Patologia Cirúrgica 
 

Tabela 52 - Frequência relativa de casos clínicos de Patologia Cirúrgica por espécie 

 

 

Tabela 53 - Frequência relativa de casos clínicos de Patologia Cirúrgica por área 

 

 

 

IV.1 – Área de Cirurgia Geral 
 

Tabela 54 - Frequência relativa de casos clínicos de Cirurgia Geral por espécie 
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Tabela 55 - Frequência relativa de intervenções cirúrgicas de Cirurgia Geral 
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IV.2 – Área de Pequena Cirurgia 
 

Tabela 56 - Frequência relativa de casos clínicos de Pequena Cirurgia por espécie 

 

 

Tabela 57 - Frequência relativa de intervenções cirúrgicas de Pequena Cirurgia 

 

 

 

 

IV.3 – Cirurgia Ortopédica e Traumatológica 
 

Tabela 58 - Frequência relativa de casos clínicos de Cirurgia Ortopédica e Traumatológica 

por espécie 
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Tabela 59 - Frequência relativa de intervenções cirúrgicas de Cirurgia Ortopédica e 

Traumatológica 

 

 

 

 

IV.4 – Neurocirurgia 
 

Tabela 60 - Frequência relativa de casos clínicos de Neurocirurgia por espécie 

 

 

Tabela 61 - Frequência relativa de intervenções cirúrgicas de Neurocirurgia 
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Tabela 65 - Frequência relativa de Análises Laboratoriais 
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Tabela 66 - Frequência relativa de Análises Anatomopatológicas 

 

              
 

 

V.2 – Imagiologia 
 

Tabela 67 - Frequência relativa de Imagiologia por espécie 

 

 

Tabela 68 - Frequência relativa de Imagiologia por técnica 

 

 

Tabela 69 - Frequência relativa de Ecografia 

 

 

Tabela 70 - Frequência relativa de Radiologia 
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Tabela 71 - Frequência relativa de Radiologia Simples por região anatómica 
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V.3 – Outros Exames 
 

Tabela 72 - Frequência relativa de Outros Exames por espécie 

 

 

Tabela 73 - Frequência relativa de Outros Exames 
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Anexo VI – Procedimentos Médicos 
 

VI.1 – Eutanásia 
 

Tabela 74 - Frequência absoluta de Eutanásias 

  

 

 

VI.2 – Outros Procedimentos Médicos 
 

Tabela 75 - Frequência relativa de Outros Procedimentos Médicos por espécie 
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Tabela 76 - Frequência relativa de Outros Procedimentos Médicos 
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Anexo VII – Exame Neurológico  
 

VII.1 – Testes para Avaliar a Funcionalidade dos Nervos Cranianos 

 

Figura 8 - Reflexo palpebral 

 

O reflexo palpebral é estimulado ao tocar com a 

extremidade de um dedo no canto medial do olho. 

Se a sensação está presente (NC V), o animal 

reage pestanejando o olho (NC VII). 

 

 

 

 

 Figura 9 - Reflexo de ameaça 

 

O reflexo de ameaça é executado aproximando 

abruptamente uma mão ou um dedo do olho do 

animal, tendo o cuidado de não tocar nem de 

causar movimento de ar (o que estimularia o 

reflexo palpebral). Este reflexo avalia a visão (NC 

II) e a mobilidade das pálpebras (NC VII), fazendo 

o animal pestanejar. Lesões no córtex cerebral e 

no diencéfalo podem interferir com o reflexo e 

lesões no cerebelo podem causar uma ausência 

do reflexo com uma visão normal. De referir, ainda, que o reflexo de ameaça está ausente em 

animais jovens até às 4-6 semanas de idade. 

 

Figura 10 - Reflexo pupilar à luz 

 

O reflexo pupilar é testado direccionando um feixe 

de luz intensa para o fundo do olho, sendo que a 

resposta imediata é a contracção da pupila no olho 

que está a ser testado (resposta directa) e também 

no outro olho (resposta indirecta ou consensual). 

Quando o reflexo está presente, as vias visuais 

(NC II) e parassimpáticas que inervam as fibras 

musculares lisas da íris (NC III) estão funcionais. 
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Figura 11 - Reflexo corneal 

 

O reflexo corneal é testado tocando levemente a 

córnea com um cotonete húmido ou com a 

extremidade de um dedo. O animal reage, 

pestanejando ou retraindo o globo ocular. Avalia-se 

a sensibilidade da córnea (ramo oftálmico do NC V) 

e a inervação motora das pálpebras (NC VII) e dos 

músculos retractores do globo ocular (NC VI). 

 

 

Figura 12 - Reflexo oculocefálico 

 

Este teste é executado através da movimentação 

ritmada horizontal e vertical da cabeça do animal de 

modo a estimular o mesmo tipo de movimentação no 

globo ocular (nistagmus fisiológico). Assim testa-se o 

sistema vestibular (NC VIII) e os nervos que controlam a 

posição do globo ocular (NC III, IV e VI). Após cessação 

dos movimentos da cabeça, o nistagmus deve também 

cessar. Se isto não se verificar, existe lesão no NC VIII; 

se os olhos efectuarem movimentos que não estejam 

relacionados com os movimentos da cabeça (“olhos de boneca”), existe lesão grave dos NC III, IV, VI 

e/ou VIII. 

 

Figura 13 - Avaliação da sensibilidade da face 

        

Para avaliar a sensibilidade facial, várias áreas da face são pinçadas. A reacção normal do animal é 

pestanejar ou mostrar uma resposta comportamental como tentar morder a pinça hemostática ou o 

examinador. Com este método é possível avaliar as vias sensitivas, como o ramo oftálmico (região 

temporal), os ramos maxilares (região peri-nasal) e os ramos mandibulares (região bucal) do NC V, e 

também as vias motoras do NC VII. 

Oliver et al., 1997 
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Figura 14 - Reflexo oculocardíaco 

 

Para testar este reflexo deve-se aplicar pressão com 

os dedos nos 2 globos oculares simultaneamente 

para provocar uma bradicardia reflexa. Este teste 

avalia a resposta sensitiva à pressão (NC V) e o 

reflexo parassimpático (NC X). 

 

 

 

Figura 15 - Avaliação dos nervos cranianos 

associados à língua 

 

Primeiro toca-se a ponta da turfa para estimular o 

animal a lamber. Ao mesmo tempo, observa-se a 

simetria dos movimentos da língua (NC IX e X). 

Depois, puxa-se a língua cranialmente para se 

observar o seu tónus (NC XII). 

 

 

VII.2 – Reacções Posturais 

 

Figura 16 - Teste do carrinho-de-mão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliver et al., 1997 
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Figura 17 - Reacção de saltitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Teste de posicionamento para 

avaliar as vias sensitivas (olhos 

vendados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Teste da propriocepção 

consciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliver et al., 1997 

Oliver et al., 1997 

Oliver et al., 1997 
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Figura 20 – Teste da resistência extensora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.3 – Teste dos Reflexos Espinhais 

 

Figura 21 – Reflexo do bícipede  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Reflexo do trícipede  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliver et al., 1997 
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Figura 23 – Reflexo patelar 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Reflexo anal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Reflexo bulbouretral 
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VII.4 – Teste do Sinal de Babinski 

 

Figura 26 – Teste do sinal de Babinski 

 

 

 

 

 

 

 

VII.5 – Teste da Dor Profunda 

 

Figura 27 – Teste da dor profunda 

 

 

 

 

 

 

VII.6 – Teste da Manipulação do Pescoço 

 

Figura 28 – Teste da manipulação do 
pescoço 
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VII.7 – Teste da Sensação Superficial ou Reflexo do Panículo   

 

Figura 29 – Teste da sensação 
superficial ou reflexo do panículo   

 

 

 

 

 

 

 

VII.8 – Localização da Lesão Neurológica 

 

Tabela 77 - Localização da lesão neurológica através dos sinais clínicos (Fossum et al., 

2007; Chrisman, 1985) 

Localização da 

Lesão 
Sinais Clínicos 

Encéfalo 

Córtex Cerebral Alterações comportamentais; depressão; convulsões; andamento normal 

ou ligeira hemiparésia contralateral; défices nas reacções de postura e 

de propriocepção; pares de nervos cranianos normais  

Diencéfalo Alterações comportamentais; depressão; andamento normal, 

hemiparésia ou tetraparésia; défices nas reacções de postura e de 

propriocepção; alteração do NC II 

Mesencéfalo, 

Ponte e Bulbo 

Depressão; estupor; coma; ataxia; hemiparésia; tetraparésia; défices 

nas reacções de postura e de propriocepção (ipsilaterais ou 

contralaterais); alteração dos NC III a XII 

Sistema 

Vestibular 

(central) 

Depressão; head tilt; ataxia; hemiparésia ipsilateral; défices nas 

reacções de postura e de propriocepção (ipsilaterais ou contralaterais); 

alteração do NC VIII, podendo haver também alteração dos NC V e VII; 

nistagmus; restantes pares de nervos cranianos normais, podendo haver 

défices no reflexo de ameaça ou nistagmus 

Sistema 

Vestibular 

(periférico) 

Head tilt; andamento normal ou atáxico; reacções de postura e de 

propriocepção normais; alteração do NC VIII, podendo haver também 

alteração do NC VII; nistagmus; síndrome de Horner 

Cerebelo Tremores; dismetria; ataxia; reacções de postura e de propriocepção 

normais ou dismétricas; 
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Tabela 77 (Continuação) - Localização da lesão neurológica através dos sinais clínicos 

(Fossum et al., 2007; Chrisman, 1985) 

Localização da 

Lesão 

Sinais Clínicos 

Medula Espinhal 

C1 a C5 Ataxia (membros pélvicos frequentemente piores); tetraparésia; 

tetraplegia; hemiplegia ipsilateral, com anomalias nas reacções de 

postura e propriocepção consciente; reflexos espinhais aumentados; 

reflexos cruzados nos membros torácicos; dor cervical; síndrome de 

Horner; possível perda do controlo da micção (arreflexia do músculo 

detrusor) 

C6 a T2 Ataxia (membros torácicos frequentemente piores); tetraparésia; 

tetraplegia; hemiplegia ipsilateral, com anomalias nas reacções de 

postura e propriocepção consciente; reflexos espinhais dos membros 

torácicos diminuídos ou ausentes; reflexos espinhais dos membros 

pélvicos normais ou aumentados; síndrome de Horner 

T3 a L3 Ataxia dos membros posteriores; paraparésia; paraplegia; reacções de 

postura e propriocepção normais nos membros torácicos e alteradas nos 

membros pélvicos; reflexos espinhais dos membros torácicos normais; 

reflexos espinhais dos membros pélvicos aumentados; com 

sensibilidade superficial; alterações da sensibilidade profunda; perda do 

reflexo do panículo; possível perda do controlo da micção (arreflexia do 

músculo detrusor) e da defecação 

L4 a Co Ataxia dos membros pélvicos; paraparésia; paraplegia; reacções de 

postura e propriocepção consciente normais nos membros torácicos e 

alteradas nos membros pélvicos; reflexos espinhais dos membros 

torácicos normais; reflexos dos membros pélvicos diminuídos ou 

ausentes; alteração da sensibilidade profunda; bexiga distendida e ânus 

dilatado (S1 a S3); cauda flácida (Co1 a Co5) 

Sistema Nervoso Periférico 

Nervo Periférico 

Difuso ou Junção 

Neuromuscular 

Ataxia de todos os membros; quadriparésia; quadriplegia (membros 

pélvicos frequentemente piores); todos os reflexos espinhais diminuídos 

ou ausentes ou apenas diminuição do reflexo patelar; aumento ou 

diminuição da sensibilidade superficial; défices dos nervos cranianos 
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Tabela 78 - Respostas esperadas ao teste dos reflexos espinhais quando existe lesão 

multifocal da medula espinhal (Fossum et al., 2007) 

Localização da 

Lesão 

Resposta esperada ao Teste dos Reflexos Espinhais 

C1 a C5 e C6 a T2 Sinais de NMI nos membros torácicos; sinais de NMS nos membros 

pélvicos 

C1 a C5 e T3 a L3 Sinais de NMS nos membros torácicos e nos membros pélvicos  

C1 a C5 e L4 a S3 Sinais de NMS nos membros torácicos; sinais de NMI nos membros 

pélvicos 

C1 a C5 e S1 a S3 Sinais de NMS nos membros torácicos e nos membros pélvicos; sinais 

de NMI no ânus e cauda 

C6 a T2 e T3 a L3 Sinais de NMI nos membros torácicos; sinais de NMS nos membros 

pélvicos 

C6 a T2 e L4 a S3 Sinais de NMI nos membros torácicos e nos membros pélvicos 

C6 a T2 e S1 a S3 Sinais de NMI nos membros torácicos; sinais de NMS nos membros 

pélvicos; sinais de NMI no ânus e cauda 

T3 a L3 e L4 a S3 Sinais de NMI nos membros pélvicos; sinais de NMS no ânus e cauda 

T3 a L3 e S1 a S3 Sinais de NMS nos membros pélvicos; sinais de NMI no ânus e cauda 

L4 a S3 e S1 a S3 Sinais de NMI nos membros pélvicos, no ânus e cauda 
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Anexo VIII – Diagnósticos Diferenciais para Lesões Medulares  
 

Tabela 79 - Entidades clínicas que afectam a medula espinhal cervical (LeCouteur & 

Grandy, 2005) 

Entidades Clínicas que afectam a ME Cervical 

Segmentos espinhais C1 a C5 Segmentos C6 a T2 

Causas Hereditárias ou Congénitas 

Subluxação Atlanto-Axial* 

Anomalia vertebral congénita* 

Espinha bífida 

Mielodisplasia 

Hidromielia 

Leucodistrofia das células globóides 

Ataxia hereditária 

Quistos epidermóides/dermóides 

Estenose do canal medular 

Causas Hereditárias ou Congénitas 

Anomalia vertebral congénita* 

Espinha bífida 

Mielodisplasia 

Hidromielia 

Leucodistrofia das células globóides 

Ataxia hereditária 

Quistos epidermóides/dermóides 

Estenose do canal medular 

Causas Degenerativas 

Hérnia de disco* 

Espondilomielopatia cervical* 

Leucoencefalomielopatia dos Rottweillers 

Distrofia axonal dos Rottweillers 

Espondilose deformante 

Ossificação dural 

Quisto sinovial 

Causas Degenerativas 

Hérnia de disco* 

Espondilomielopatia cervical* 

Espondilose deformante 

Ossificação dural 

Quisto sinovial 

Causas Inflamatórias ou Infecciosas 

Discoespondilite* 

Arterite-meningite responsiva aos 

corticosteróides* 

Mielite por Esgana 

Mielite/Meningite por PIF 

Melite/Meningite bacteriana, fúngica ou por 

Ricketsia sp. 

Mielite protozoária 

Poliencefalomielite felina 

Nematodose espinhal 

Causas Inflamatórias ou Infecciosas 

Discoespondilite* 

Mielite por Esgana 

Mielite/Meningite por PIF 

Melite/Meningite bacteriana, fúngica ou por 

Ricketsia sp. 

Mielite protozoária 

Poliencefalomielite felina 

Meningoencefalomielite granulomatosa 

Nematodose espinhal 

Causas Neoplásicas 

Neoplasia* 

Causas Neoplásicas 

Neoplasia* 

Causas Traumáticas 

Trauma da medula espinhal* 

Causas Traumáticas 

Trauma da medula espinhal* 
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Tabela 79 (Continuação) - Entidades clínicas que afectam a medula espinhal cervical 

(LeCouteur & Grandy, 2005) 

Entidades Clínicas que afectam a ME Cervical (Continuação) 

Segmentos espinhais C1 a C5 Segmentos C6 a T2 

Causas Vasculares 

Mielopatia isquémica* 

Mielomalácia hemorrágica progressiva 

Hemorragia 

Malformações vasculares e tumores 

vasculares benignos 

Causas Vasculares 

Mielopatia isquémica* 

Mielomalácia hemorrágica progressiva 

Hemorragia 

Malformações vasculares e tumores 

vasculares benignos 

Causas Nutricionais 

Hipervitaminose A (gatos) 

Causas Nutricionais 

Hipervitaminose A (gatos) 

Causas Idiopáticas 

Quistos espinhais intra-aracnóideus 

Osteocondromatose 

Calcinosis circumscripta 

Causas Idiopáticas 

Quistos espinhais intra-aracnóideus 

Osteocondromatose 

Calcinosis circumscripta 

As causas mais comuns estão assinaladas com asterisco (*). 

 

Tabela 80 - Entidades clínicas que afectam a medula espinhal toracolombar (LeCouteur & 

Grandy, 2005) 

Entidades Clínicas que afectam a ME Toracolombar 

Segmentos espinhais T3 a L3 Segmentos L4 a Co5 e Cauda Equina 

Causas Hereditárias ou Congénitas 

Anomalia vertebral congénita* 

Espinha bífida 

Mielodisplasia 

Hidromielia 

Mucopolissacaridose 

Leucodistrofia das células globóides 

Quistos epidermóides/dermóides 

Estenose do canal medular 

Causas Hereditárias ou Congénitas 

Espinha bífida 

Disgenesia sacrocaudal 

Anomalia vertebral congénita 

Mielodisplasia 

Hidromielia 

Leucodistrofia das células globóides 

Quistos epidermóides/dermóides 

Estenose do canal medular 

Causas Degenerativas 

Hérnia de disco* 

Mielopatia degenerativa* 

Espondilose deformante 

Ossificação dural 

Quisto sinovial 

Hiperostose difusa do esqueleto idiopática 

Causas Degenerativas 

Hérnia de disco* 

Estenose do canal vertebral lombossagrado*

Espondilose deformante 

Ossificação dural 

Hiperostose difusa do esqueleto idiopática 

Quisto sinovial 
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Tabela 80 (Continuação) - Entidades clínicas que afectam a medula espinhal toracolombar 

(LeCouteur & Grandy, 2005) 

Entidades Clínicas que afectam a ME Toracolombar (Continuação) 

Segmentos espinhais T3 a L3 Segmentos L4 a Co5 e Cauda Equina 

Causas Inflamatórias ou Infecciosas 

Discoespondilite* 

Mielite por Esgana 

Mielite/Meningite por PIF 

Melite/Meningite bacteriana, fúngica ou por 

Ricketsia sp. 

Mielite protozoária 

Poliencefalomielite felina 

Nematodose espinhal 

Meningoencefalomielite granulomatosa 

Causas Inflamatórias ou Infecciosas 

Discoespondilite* 

Mielite protozoária 

Mielite por Esgana 

Mielite/Meningite por PIF 

Melite/Meningite bacteriana, fúngica ou por 

Ricketsia sp. 

Poliencefalomielite felina 

Nematodose espinhal 

Meningoencefalomielite granulomatosa 

Causas Neoplásicas 

Neoplasia* 

Causas Neoplásicas 

Neoplasia* 

Causas Traumáticas 

Trauma da medula espinhal* 

Causas Traumáticas 

Trauma da medula espinhal* 

Causas Vasculares 

Mielopatia isquémica* 

Mielomalácia hemorrágica progressiva 

Hemorragia 

Malformações vasculares e tumores 

vasculares benignos 

Causas Vasculares 

Mielopatia isquémica* 

Mielomalácia hemorrágica progressiva 

Hemorragia 

Malformações vasculares e tumores 

vasculares benignos 

Causas Idiopáticas 

Osteocondromatose 

Quistos espinhais intra-aracnóideus 

Calcinosis circumscripta 

Causas Idiopáticas 

Osteocondromatose 

Quistos espinhais intra-aracnóideus 

 

As causas mais comuns estão assinaladas com asterisco (*). 
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Figura 33 - Posicionamento para radiografia em projecção VD da coluna vertebral 

toracolombar 

 
 

O doente é colocado em decúbito dorsal com 

os membros torácicos e pélvicos em extensão 

e direccionados cranial e caudalmente, 

respectivamente.  

 

 

 

IX.2 – Radiografias Simples da Coluna Vertebral  

 

Figura 34 - Radiografia simples em projecção LL da coluna vertebral cervical de cão normal 

 

 

 

Figura 35 - Radiografia simples em projecção LL da coluna vertebral cervical de cão com 

hérnia de disco em C3-C4 

 
Pode-se observar um estreitamento do espaço 

intervertebral C3-C4 e a presença de material 

ligeiramente radiopaco no interior do canal 

vertebral. 
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Anexo X – Mielografia 
 

X.1 – Lesões demonstradas ao exame de mielografia 

 

Figura 39 - Lesões radiolucentes que podem ser demonstradas pelo exame de mielografia 

 

 
A Figura 39.A ilustra um esquema de um mielograma da coluna vertebral normal. 

A Figura 39.B demonstra esquematicamente uma lesão extradural; na projecção LL, a zona ventral 

da coluna de contraste está desviada dorsalmente e a zona dorsal está também desviada mas em 

muito menor grau; na projecção VD, a coluna de contraste está mais larga devido à presença de uma 

lesão que ocupa o espaço ventral à ME. 

A Figura 39.C demonstra esquematicamente uma lesão extramedular-intradural; na projecção LL, a 

presença dessa lesão provoca a bissecção da coluna de contraste, passando por cada lado da lesão, 

e ainda provoca um desvio dorsal da mesma; na projecção VD, a coluna de contraste está mais larga 

e/ou desviada lateralmente. 

A Figura 39.D representa esquematicamente uma lesão intramedular, que promove o alargamento 

circunferencial da ME, resultando numa diminuição do Espaço Subaracnóide e, por sua vez, da 

coluna de contraste em ambas as projecções LL e VD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thrall, 2003 
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Figura 41 (Continuação) – Ilustração de técnica de colheita de LCR e injecção do líquido 

de contraste na Cisterna Magna 

 

   

 

 

 

 

X.3 – Mielogramas de Hérnias de Disco 

 

Figura 42 – MieIograma em projecção LL de cão com hérnia de disco em L1-L2 

 

Há interrupção da coluna de contraste no 

espaço intervertebral L1-L2. 

 

 

 

 

E 

C D 

A Figura 41.C ilustra a colheita do LCR após a entrada na 

Cisterna Magna. 

A Figura 41.D ilustra a injecção do líquido de contraste. 

A Figura 41.E ilustra o modo como o doente deve ser 

posicionado após a injecção do líquido de contraste para 

promover o seu fluxo em direcção caudal. 

C D

E 
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Figura 44 

L1 

 

 

_____________

- MieIogram

– MieIogra

_____________

ma em proje

ama em proj

_____________

ecção LL de

  

jecção LL (

Este m

esquer

 

_____________

138 

e cão com h

(A) e VD (B

mielograma r

do do canal 

A 
A 

A

_____________

hérnia de d

) de cão co

revela uma c

vertebral ao 

_____________

isco em L1-

om hérnia d

compressão

nível de L1-

_____________

-L2 

e disco em

 da ME do 

-L2 (seta). 

B B 

______                 

 T13-

 

lado 

                               



                                         A Influência de Factores Intrínsecos e extrínsecos na Recuperação de Canídeos com Hérnia de Disco 

 

139 
 

Anexo XI – Diagnósticos Diferenciais para Lesões Medulares  

 

 

XI.1 – Descompressão Ventral ou Ventral Slot  

 

Figura 45 – Ilustração da técnica de Descompressão Ventral ou Ventral Slot  

 

   

   

     

A, Campo cirúrgico para realização da técnica. B, Incisão de pele. C, Exposição dos músculos 

esternocefálicos e esternohióideus. D, Exposição dos músculos longos do pescoço. E, Desinserção 

dos músculos longos do pescoço dos processos ventrais das vértebras cervicais. F, Remoção dos 

processos ventrais das vértebras cervicais com goiva. 

 

 

A B

C D

E F

Wheeler et al., 1995 Wheeler et al., 1995 

Wheeler et al., 1995 
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Figura 45 (Continuação) – Ilustração da técnica de Descompressão Ventral ou Ventral Slot 

 

   

   

G, Criação da janela óssea. H, Entrada no canal vertebral com exposição do ligamento longitudinal 

dorsal para remoção do material de disco herniado. I, Encerramento dos músculos. J, Encerramento 

da pele. 

 

 

XI.2 – Fenestração Cervical  

 

Figura 46 – Ilustração da técnica de Fenestração Cervical  

  

   

A, Criação da janela no AF com o recurso a lâmina de bisturi. B, Disco fenestrado. 

 

 

G H

I J

A B

Wheeler et al., 1995 Wheeler et al., 1995 

Wheeler et al., 1995 Wheeler et al., 1995 
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XI.3 – Hemilaminectomia  

 

Figura 47 – Ilustração da técnica de Hemilaminectomia 

 

   

   

   

 

 

A B

C D

E F

G

A, Campo cirúrgico (a pinça indica o EIV a 

intervencionar). B, Incisão de pele e dissecção 

romba do tecido subcutâneo. C, Dissecção 

dos músculos lombares e sua desinserção 

das estruturas vertebrais. D, Remoção 

sequencial do pedículo, facetas articulares e 

lâmina vertebrais. E, Remoção do material de 

disco com espátula dentária. F, Aspecto após 

remoção do material de disco herniado em 

que se visualiza a ME. G, Encerramento da 

ferida cirúrgica. 
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XI.4 – Fenestração Toracolombar  

 

Figura 48 – Ilustração da técnica de Fenestração Toracolombar (Meirelles, 2007) 

 

   

   

 
A, Localização do DIV. B, Incisão do AF do DIV com lâmina de bisturi. C, Remoção do NP. D, 

Aspecto do DIV fenestrado. 
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Tabela 81 – Vantagens e desvantagens dos tipos de fenestração toracolombar (Fossum et 

al., 2007) 

 

FENESTRAÇÃO Vantagens Desvantagens 

Ventral 

• Não há manipulação dos nervos 

espinhais 

• Risco de hemorragia mínimo 

• Necessidade de realização de 

toracotomia 

• Dissecção perto dos grandes vasos 

• Não pode ser combinada com um 

procedimento cirúrgico 

descompressivo 

• Risco elevado de causar extrusão 

de material de disco para o canal 

vertebral 

Lateral 

• Dissecção muscular mínima 

• Risco de hemorragia mínimo 

• Não se executa cirurgia 

abdominal nem torácica 

• Pode ser combinada com a 

técnica de hemilaminectomia 

• Necessidade de um ajudante de 

cirurgião 

• Exposição dos DIV é difícil em 

animais obesos 

• Visualização dos DIV torácicos é 

difícil 

• Dissecção perto dos nervos e vasos 

espinhais 

Dorsolateral 

• Pode ser combinada com a 

técnica de hemilaminectomia 

• Dissecção muscular excessiva 

• Dissecção perto dos nervos e vasos 

espinhais 
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Anexo XII – Fisioterapia   

 

 

XII.1 – Mobilização e Estiramento das Articulações 

 

Figura 49 - Mobilização e estiramento da articulação do joelho 

 

     

A, Uma das mãos do terapeuta suporta a zona distal do fémur e a outra segura a tíbia ou metatarsos 

para realizar a flexão do joelho. B, O terapeuta está a realizar a extensão do joelho. 

 

 

Figura 50 - Mobilização e estiramento dos dígitos 

 

     

A, Enquanto uma das mãos do terapeuta segura o tarso, a outra faz a flexão dos dígitos colocando a 

sua superfície dorsal contra a palma da mão. B, O terapeuta continua a segurar o carpo com uma das 

mãos e coloca os dígitos em extensão na palma da sua mão. 

 

 

 

 

 

A

A

B

B
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Figura 51 - Mobilização e estiramento de todas as articulações do membro pélvico em 

simultâneo 

 

   

A, Flexão de todas as articulações do membro. B, Estiramento de todas as articulações do membro. 

 

 

XII.2 – Massagem 

 

Figura 52 – Ilustração de massagem nos membros pélvicos 

 
A massagem dos músculos dos membros pélvicos deve ser iniciada na sua zona proximal (músculos 

da coxa), progredindo em sentido distal. 

 

 

 

 

 

 

A B
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XII.3 – Electroestimulação Neuromuscular  

 

Figura 53 – Ilustração de electroestimulação neuromuscular 

 

 

A, Ilustra o método de NMES a nível da saída das raízes nervosas da coluna toracolombar, afectadas 

pela compressão do material de disco herniado. B, A NMES está a ser realizada a nível dos músculos 

semimembranoso e semitendinoso, que estão atrofiados devido à ausência de impulsos nervosos nos 

NMI respectivos. 

 

 

XII.4 – Exercícios Terapêuticos 

 

Figura 54 – Estação assistida      

 

                  

 

 

 

 

A B

Fossum et al., 2007 
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Figura 55 – Exercício de balanceamento com bola 

  

 

 

 

XII.5 – Hidroterapia 

 

Figura 56 – Hidroterapia 

 

        

A, Ilustra o método de hidroterapia em andamento. B, A hidroterapia está a ser realizada pelo método 
da natação. 

Fossum et al., 2007 

www.scavetrehab.com 

A Bwww.scavetrehab.com 
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Anexo XIII – Estudo Clínico de Hérnias de Disco em Canídeos 
 
Figura 57 - Ficha clínica de hérnias de disco em canídeos 

 
Identificação do Animal: 
Nome: Raça:                     Tipo de Raça: 
Idade: Peso:  Sexo:
 
História Clínica: 
Início dos sinais (dias): 
Progressão:      □ Lenta       □ Rápida       □ Estática       □ Crónica       □ A melhorar 
Recidiva:           □ Sim          □ Não                                           
 
Exame Clínico: 
Sinais:     □ Dor                                 □ Ataxia                            □  Monoparésia                                                                   
                 □ Hemiparésia esquerda  □ Hemiparésia direita        □ Paraparésia                                            
                 □ Quadriparésia               □  Paraplegia                     □ Quadriplegia 
 
Zonas Anatómicas Envolvidas:  
             □ Coluna Cervical      □ Coluna Toracolombar     

 □ MAE                        □ MAD                                 □ MPE                     □ MPD 
 
Reflexos Espinhais  □ Normais       □ Ausentes       □ Diminuídos       □ Aumentados 
 
Sensibilidade Superficial:   □ Presente             □ Ausente 
 
Sensibilidade Profunda:      □ Presente             □ Ausente 
 
Classificação do Grau de Lesão Medular: □ G1     □ G2     □ G3     □ G4     □ G5                        
 
Disco(s) Intervertebral(ais) Envolvido(s):  
 
Visualização de Sinais de Hérnia(s) de Disco ao Rx Simples: □ Sim     □ Não                                           
 
Recuperação: 
Terapêutica:  □ Médica        □ Cirúrgica       □ Fisioterápica:   
                                                                                 Massagens:  

                                                              □5 min   □10 min   □15 min   □20 min   □30 min                               
                     Movimentos Passivos:      

□5 min   □10 min   □15 min   □20 min   □30 min 
                                                                                 Hidroterapia: 

□5 min   □10 min   □15 min   □20 min   □30 min 
                                                                                 Electroestimulação Neuromuscular: 

□5 min   □10 min   □15 min   □20 min   □30 min  
                                                                                 Exercícios Terapêuticos com bola: 

□5 min   □10 min   □15 min   □20 min   □30 min                              
                              

Inicio de visualização de melhoras (dias):  
 
Recuperação Total:    □ Sim                   □ Não                      Tempo (dias):      
 
Duração Total dos Sinais Clínicos (dias):       
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Tabela 82 – Identificação do Doente, Sexo, Raça, Tipo de Raça, Idade (em anos), Peso (em 

kg) incluídos no estudo clínico 
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Tabela 83 - Identificação do Doente, Início dos Sinais (em dias), Progressão dos Sinais e 

Factor Recidiva. 
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Tabela 84 - Identificação do Doente, Sinais apresentados ao exame neurológico, Zonas 

Anatómicas Envolvidas, Indicadores de Integridade Neurológica colhidos em exame 

neurológico (Reflexos Espinhais, Sensibilidade Superficial e Profunda), Grau de Lesão 

Medular, Discos Intervertebrais Envolvidos, Visualização de Sinais ao Rx Simples de Hérnia 

de Disco. 
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Tabela 85 - Identificação do Doente, Tipo de Terapêutica instituída, Início de Visualização 

de Melhoras (em dias), Recuperação Total, Tempo de Recuperação Total (em dias), 

Duração Total dos Sinais Clínicos (em dias).  
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