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RESUMO 

 

 As infeções espinhais compreendem um espetro de doenças como discoespondilite, 

espondilite, disquite, infeções epidurais, meningite, mielite e a polirradiculopatia. 

A discoespondilite é definida como a infeção do disco intervertebral e das duas 

vértebras adjacentes, podendo ser o resultado de uma infeção por via hematógena, 

paravertebral ou peri/pós operatória. O cão é o animal afetado com maior frequência, mas esta 

doença também está descrita noutras espécies. Normalmente a sintomatologia é muito 

variável, que pode ir de depressão, perda de peso e dor a paralisia. O diagnóstico é baseado 

em exames imagiológicos e laboratoriais, sendo o tratamento ideal feito com base na cultura e 

teste de sensibilidade a antibióticos. O diagnóstico precoce e a terapêutica adequada são 

essenciais para o êxito da sua resolução.  

Nesta dissertação foram incluídos sete cães, dos quais 5 eram machos e 2 eram 

fêmeas, com idades compreendidas entre os 4 meses e os 9 anos de idade. As raças 

apresentadas foram Rottweiler, Perdigueiro Português, Cocker Spaniel, Golden Retriever, 

Bulldog Francês, Springer Spaniel e Presa Canário. A abordagem diagnóstica dos casos 

clínicos passou por radiografia simples, ressonância magnética, e/ou cultura e testes de 

sensibilidade a antibióticos. Dentro dos sete casos clínicos, três eram discoespondilites 

bacterianas confirmadas por cultura, dois foram suspeita de discoespondilite bacteriana, mas o 

qual os resultados da cultura foram negativos, outro devido a um corpo estranho, uma pragana, 

que se alojou na coluna vertebral, e por último, um caso que foi devido a cirurgia ortopédica da 

bacia e que teve como consequência uma discoespondilite. 

 

  



v 
 

ABSTRACT 

 

The spinal infections include a spectrum of diseases like discospondylitis, spondylitis, 

discitis, epidural infections, meningitis, myelitis and polyradiculoneuropathy. 

The discospondylitis is defined as an infection of the intervertebral disc and two adjacent 

vertebrae and can be the result of an infection by hematogenous, paravertebral or 

peri/postoperative way. Although the dog is the most frequently affected specie, the disease is 

also described in other animals. Usually cause various symptoms, which can go from 

depression, weight loss and pain to paralysis. The diagnosis is based on laboratory and imaging 

tests and the ideal treatment is based on microbiologic culture and antibiotic sensitivity test. 

Early diagnosis and appropriate treatment are essential to its successful resolution. 

 Seven dogs were included in this dissertation, of which 5 were males and 2 were 

females, aged between 4 months and 9 years old. The presented races were Rottweiler, 

Portuguese Pointer, Cocker Spaniel, Golden Retriever, French Bulldog, Springer Spaniel and 

Presa Canario. The diagnostic approach to these clinical cases went through radiography, MRI, 

and/or microbiologic culture and antibiotic sensitivity testing.  Within the seven clinical cases, 

three were confirmed as bacterial discospondylitis by culture, two were suspected of bacterial 

discospondylitis but, with negative culture results, the other caused by a foreign body (a chaff 

that lodged in the spine) and, finally, a case due to orthopedic surgery of the hip that resulted 

into a discospondylitis. 
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CAPITULO 1 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1. MÉTODOS DE PESQUISA E SELECÇÃO 

As publicações clínicas relacionadas com o tema “Discoespondilite em cães” foram 

pesquisadas na “Medline”, com “palavras-chave” adequadas, como “discoespondilite”, “cão”, 

“radiografia”, “tomografia computadorizada”, “ressonância magnética”, com maior incidência na 

última década. Os títulos e resumos em inglês foram examinados e foi feita uma seleção 

adequada dos respetivos conteúdos. A pesquisa nas ciências básicas foi restrita aos artigos 

que se aproximassem das aplicações clínicas.   

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 A habilidade para fazer e interpretar os resultados de um exame neurológico, elaborar 

uma lista de diagnósticos diferenciais e conhecer os procedimentos de diagnóstico disponíveis 

e os tratamentos atuais, é essencial no maneio dos distúrbios da medula espinhal dos animais 

de companhia (LeCouteur 2009). 

 

 

3. DEFINIÇÕES 

 Muitos são os termos utilizados para descrever as infeções vertebrais (Thomas 2000). 

 

3.1. Discoespondilite 

 Também denominada de osteomielite intradiscal (Thomas 2000), é a infeção primária 

das extremidades vertebrais, com envolvimento secundário do disco intervertebral associado 

(Doige 1980; Gorgi and O'Brien 2007; Carrera et al. 2011). Resulta numa lise simétrica das 

extremidades vertebrais, com esclerose reativa dos corpos vertebrais (Tepper et al. 2007). 

 

3.2. Disquite 

 Infeção que envolve somente o disco intervertebral (Smith et al. 2005; Lorenz et al. 

2011b). 

 

3.3. Espondilite 

 Infeção confinada à vértebra, igualmente chamada de osteomielite vertebral (Tepper et 

al. 2007; Krastev et al. 2008), na qual as vértebras lombares craniais são as mais afetadas 

(Kealy et al. 2011b) e frequentemente é o resultado da inoculação direta de microrganismos 

(Burkert et al. 2005).  
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3.4. Fisite Vertebral 

 Inflamação e lise vertebral (Jimenez and O'Callaghan 1995), sem envolvimento do disco 

intervertebral (Tepper et al. 2007). Inicialmente está confinada à zona fisária caudal da vértebra 

afetada, com preservação das extremidades vertebrais (Jimenez and O'Callaghan 1995; 

Tepper et al. 2007). Pode resultar num colapso do corpo vertebral e originar deformações 

angulosas na coluna (Siems et al. 1999) e ocorre principalmente em cães com o 

desenvolvimento esquelético incompleto (Walker et al. 1999; Burkert et al. 2005).  

 

 

4. ETIOFISIOPATOGENIA 

 De forma a entender a fisiopatologia envolvida nas infeções vertebrais, é necessário 

conhecer a anatomia vascular e o fluxo sanguíneo da coluna vertebral (Tepper et al. 2007). 

 

4.1. Anatomofisiologia 

 Na coluna vertebral, a infeção localiza-se primeiramente nas extremidades vertebrais 

cartilagíneas, muito provavelmente nos canais venosos onde o fluxo sanguíneo corre 

lentamente (Hicks and Bagley 2009). O sistema venoso vertebral é um conjunto de vasos sem 

válvulas que transporta o sangue sob baixas pressões. Este providencia a ligação para o 

sistema venoso portal, pulmonar e sistémico, o que proporciona uma via de disseminação 

pelos órgãos (Tepper et al. 2007). O plexo venoso vertebral ventral interno é constituído por 

pares de vasos longitudinais, que se estendem desde as vértebras caudais até ao forâmen 

magno percorrendo o chão do canal vertebral. O sangue pode fluir cranial ou caudalmente, 

dependendo da pressão (Thomas 2000; Evans and de Lahunta 2010). Este plexo drena para 

os corpos vertebrais, onde se junta com as veias basivertebrais, que permitem a saída do 

sangue venoso. Estas ainda unem o plexo venoso vertebral ventral interno com o externo. Na 

região lombar, as veias basivertebrais são mais largas e, além de unirem os plexos 

anteriormente referidos, também se ligam com as veias lombares pelo plexo venoso ventral 

(Evans and de Lahunta 2010). Este facto pode explicar o frequente envolvimento da região 

lombar em fisites vertebrais (Tepper et al. 2007). No sistema venoso vertebral ainda temos as 

veias intervertebrais que se anastomosam com o plexo vertebral e as veias extravertebrais, 

que drenam a região vertebral e estão intimamente associados com os órgãos e tecidos 

circundantes (Evans and de Lahunta 2010). 

O suprimento arterial termina num leito capilar nas extremidades vertebrais. Esta rede 

capilar é mais densa na região adjacente ao núcleo pulposo (Thomas 2000). Na generalidade, 

tem sido considerado que o disco intervertebral torna-se uma estrutura avascular na vida 

adulta, tanto em humanos como em cães, recebendo a sua nutrição por difusão de fluídos dos 
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tecidos vizinhos, através de múltiplos orifícios nas extremidades vertebrais e dos vasos 

adjacentes ao anel fibroso (Bray and Burbidge 1998). Os vasos que circundam o anel fibroso 

formam numerosas anastomoses com a componente vascular dos corpos vertebrais, 

penetrando na junção do anel fibroso com o núcleo pulposo. Este plexo venoso comunicante 

pode permitir que haja infeção por disseminação hematógena para a vértebra adjacente 

(Betbeze and McLaughlin 2002). O espaço discal, por si só, é o ponto inicial de infeção só 

quando é diretamente inoculado com bactérias (Fischer et al. 1997). Se a infeção estiver 

estabelecida, a medula espinhal e as raízes nervosas também podem ficar envolvidas, levando 

a deficits neurológicos (Betbeze and McLaughlin 2002). 

Os capilares nutritivos vão primeiro até à placa epifisária, para depois entrarem no 

sistema de veias sinusoidais de ligação para a cavidade medular. Estudos experimentais 

sugerem que a metáfise pode ser incapaz de resistir a uma invasão bacteriana, em parte, 

devido ao arranjo desta rede vascular (Betbeze and McLaughlin 2002). Como os loops 

capilares na placa epifisária são ramos não anastomosados da artéria nutritiva, as obstruções 

por bactérias ou microtrombos dão resultado a pequenas áreas de necrose avascular 

(Corlazzoli and Pizzirani 1998; Betbeze and McLaughlin 2002), criando, assim, condições 

ótimas para a multiplicação bacteriana (Corlazzoli and Pizzirani 1998). 

Os capilares aferentes têm o fluxo sanguíneo diminuído mas turbulento, devido à 

repentina mudança de diâmetro entre uma artéria capilar e um seio venoso (Corlazzoli and 

Pizzirani 1998; Betbeze and McLaughlin 2002). Como resultado disso, e adicionado ao facto de 

haver uma reduzida concentração de células fagocíticas nesta zona, os microrganismos 

tendem a acumular-se na porção eferente (Corlazzoli and Pizzirani 1998; Krastev et al. 2008). 

Desta forma, inicia-se uma reação inflamatória seguida da formação de microtrombos 

(Corlazzoli and Pizzirani 1998). 

 

4.2. Etiologia 

 A via hematógena é a via mais comum de infeção em cães (Thomas 2000; Packer et al. 

2005; Schwartz et al. 2009), iniciando-se pela drenagem linfática e só depois se dissemina pela 

corrente sanguínea (Burkert et al. 2005). 

Os microrganismos frequentemente isolados são bactérias, particularmente 

Staphylococcus spp. coagulase-positiva (S. aureus (Dewey 2008; Schwartz et al. 2009) ou S. 

intermedius (Kraft et al. 1998; Dewey 2008)) (Corlazzoli and Pizzirani 1998; Tipold and Stein 

2010). Outras bactérias encontradas com frequência são Streptococcus spp. (Adamo and 

Cherubini 2001; Schwartz et al. 2009; Tipold and Stein 2010), Escherichia coli (Gorgi and 

O'Brien 2007; MacFarlane and Iff 2011) e Brucella canis (Anderson and Binnington 1983; 

Adamo and Cherubini 2001; Tipold and Stein 2010). Como agentes menos comuns temos 
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Klebsiella (Gorgi and O'Brien 2007; Schwartz et al. 2009), Alcaligenes (Greene and Bennett 

2012), Pasteurella multocida (Adamo and Cherubini 2001; Tipold and Stein 2010), Proteus 

mirabilis (Devecioglu et al. 2006; Nanai et al. 2007), Corynebacterium spp. (Adamo and 

Cherubini 2001; Tipold and Stein 2010), Actinomyces (Gorgi and O'Brien 2007; Schwartz et al. 

2009), Nocardia spp. (Corlazzoli and Pizzirani 1998; Betbeze and McLaughlin 2002), 

Bacteroides spp. (Adamo and Cherubini 2001; Tipold and Stein 2010), Mycobacterium avium 

(Corlazzoli and Pizzirani 1998; Tipold and Stein 2010), Pseudomonas aeruginosa (Adamo and 

Cherubini 2001; Schwartz et al. 2009), Micrococcus (Greene and Bennett 2012), Enterococcus 

faecalis (Adamo and Cherubini 2001; Carrera et al. 2011), Staphylococcus epidermis (Adamo 

and Cherubini 2001), Bordetella spp. (Cherubini et al. 2004; Schwartz et al. 2009), 

Erysipelothrix rhusiopathiae (Corlazzoli and Pizzirani 1998). No entanto, virtualmente, qualquer 

agente bacteriano pode ser causador de infeção (Thomas 2000). Os fungos, em especial 

Aspergillus spp, também podem ser isolados, mas com uma menor frequência (Butterworth et 

al. 1995; Krastev et al. 2008). Paecilomyces variotii (Booth et al. 2001; Gorgi and O'Brien 2007), 

Penicilinum (Tipold and Stein 2010), Fusarium (Corlazzoli and Pizzirani 1998; Adamo and 

Cherubini 2001), Coccidioides immitis (Thomas 2000; Tipold and Stein 2010), Candida albicans 

(Gorgi and O'Brien 2007; Krastev et al. 2008), Scedosporium apiospermum (Hugnet et al. 

2009), Mucor spp. (Corlazzoli and Pizzirani 1998; Adamo and Cherubini 2001) também já foram 

cultivados. Por outro lado, já foram descritos casos de infeções fúngicas inespecíficas como 

causa de discoespondilite (Gorgi and O'Brien 2007). 

 

4.3. Patogenia 

 A via hematógena é a via mais comum de infeção em cães (Thomas 2000; Packer et al. 

2005; Schwartz et al. 2009), iniciando-se pela drenagem linfática e só depois se dissemina pela 

corrente sanguínea (Burkert et al. 2005) 

 A localização vertebral dos microrganismos ocorre através de êmbolos séticas, que 

podem acontecer em casos de bacteriemia, em pacientes com focos séticos, nos sistemas 

cardiovascular, urogenital, esquelético, pele, cavidade oral (Thomas 2000; Tepper et al. 2007). 

No entanto, na maioria dos casos, não é possível detetar a origem da infeção (MacFarlane and 

Iff 2011). 

Uma das fontes mais provável são as infeções do trato urinário (LeCouteur and Grandy 

2004; Lorenz et al. 2011b). Muitos cães, que apresentam cultura de urina positiva para 

Staphylococcus spp., também têm bacteriemia, o que sugere que a infeção do trato urinário 

possa ser o local de origem primário. Contudo, uma consequência direta raramente é provada 

(Thomas 2000; Devecioglu et al. 2006). Por outro lado, existem similaridades entre, a idade 

comum em que os cães costumam ter infeções vertebrais e as infeções do trato urinário 
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(Tepper et al. 2007). Cães com menos de 3 anos e mais de 10 anos de idade têm um aumento 

e diminuição, respetivamente, do risco de recorrência ou persistência de infeções do trato 

urinário (Seguin et al. 2003). O papel da infeção primária do trato urinário, como causa de 

discoespondilite, é mais evidente em casos de sepsis por bactérias gram-negativas. Se a 

bactéria E. coli é isolada na cultura de sangue, e há infeção do trato urinário, a bacteriemia 

pode ser atribuída a uma infeção genital (piómetra, prostatite), ou infeção urinária gram-

negativa, uma vez que esta bactéria é a mais comummente isolada em infeções do trato 

urinário (Betbeze and McLaughlin 2002; Gorgi and O'Brien 2007). 

A ocorrência de infeções do trato urinário, apesar de ser mais frequente em cadelas, 

estas apresentam menos predisposição para o desenvolvimento de discoespondilite. Esta 

diferença pode ser explicada pela presença de prostatites nos machos como origem de 

discoespondilite (Burkert et al. 2005). 

 A endocardite bacteriana também é relatada como fonte de infeção do disco 

intervertebral em alguns cães, apesar de ser rara (Betbeze and McLaughlin 2002; LeCouteur 

and Grandy 2004). 

 As osteomielites noutras zonas do corpo, como fémur ou esterno, também podem dar 

origem a discoespondilites (Adamo and Cherubini 2001; LeCouteur and Grandy 2004). 

Também é referido que alguns procedimentos clínicos podem contribuir para a 

formação de bacteriemia, como é o caso da cirurgia dentária (Betbeze and McLaughlin 2002). 

Após cirurgia dentária, 66% dos cães e 80% dos humanos, apresentam cultura de sangue 

positiva (Corlazzoli and Pizzirani 1998), além de que a doença periodontal é considerada uma 

fonte de infeção primária em cães que apresentam discoespondilite (Betbeze and McLaughlin 

2002). 

A endoscopia, a biopsia e a cateterização urinária podem provocar lesões na mucosa 

dos sistemas respiratório, digestivo ou urinário, e, desta forma, levar a episódios de bacteriemia 

(Calvert and Greene 1986), porém, tal como referido anteriormente, o local inicial de infeção, 

normalmente, não se consegue identificar (Tipold and Stein 2010). 

A ocorrência de traumatismo na porção cartilagínea das extremidades vertebrais, 

corpos vertebrais, ou disco intervertebral, pode também contribuir para o desenvolvimento de 

discoespondilite (Adamo and Cherubini 2001). As vértebras da região torácica e lombar, e o 

espaço discal entre as vertebras L7 a S1, são os locais mais comuns de discoespondilite 

(Betbeze and McLaughlin 2002; Hicks and Bagley 2009). Deve-se considerar que ocorre uma 

estase venosa, e possivelmente arterial, entre as vértebras L7 a S1, como resultado da oclusão 

vascular intermitente durante o movimento normal dos cães, levando a necrose das 

extremidades vertebrais (Auger et al. 2000; Burkert et al. 2005). A região lombossagrada é uma 

área de stress devido à imobilidade da pélvis (Betbeze and McLaughlin 2002)  e à elevada 
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mobilidade deste espaço intervertebral (Auger et al. 2000), e o simples movimento, 

principalmente em cães de raças grandes e gigantes, pode gerar força suficiente para causar 

microfraturas ósseas (Hicks and Bagley 2009). Estas microfraturas, associadas à presença de 

bactérias e subsequente compromisso vascular nas extremidades vertebrais destas zonas, 

podem proporcionar o crescimento bacteriano (Betbeze and McLaughlin 2002). 

Contudo, só a presença da bactéria, ou fungo, no osso não é suficiente para causar 

doença. Muitos fatores, locais e sistémicos, contribuem para criar as condições necessárias 

para a colonização (Krastev et al. 2008). 

Dentro das condições predisponentes locais, temos as alterações, especialmente 

traumáticas, na microcirculação vertebral, que são consideradas como co-fatores importantes 

no desenvolvimento de um foco de infeção (Krastev et al. 2008). A alta incidência em machos 

de raças grandes suporta esta hipótese (Corlazzoli and Pizzirani 1998). 

 Em relação às condições predisponentes sistémicas, as alterações na resposta 

imunitária têm sido identificadas em vários pacientes com discoespondilite bacteriana. No 

entanto, o papel desempenhado por uma deficiente resposta imunitária nestes pacientes ainda 

não está bem definido. A imunossupressão pode ser uma consequência da condição e não um 

fator predisponente (Thomas 2000). Um estudo imunológico, feito em Airedale Terriers, sugere 

que a diminuição sérica da concentração de IgA em alguns cães pode diminuir a resistência da 

microflora intestinal e da pele (Betbeze and McLaughlin 2002). As micoses sistémicas estão 

frequentemente associadas com várias formas de imunossupressão em humanos e em 

animais domésticos (Dallman et al. 1992). Nos cães, pode haver predisposição racial, ou 

tendência familiar, para vários graus de imunossupressão. Deste modo, a maioria dos casos de 

discoespondilite micótica descritas na literatura ocorre no Pastor Alemão, causada por 

Aspergillus spp. (Lavely and Lipsitz 2005; Sanches and Coutinho 2007) e nos Basset Hounds, 

causadas por Mycobacterium avium (Corlazzoli and Pizzirani 1998; Dewey and Coates 2003). 

Agora, se isso reflete que há uma relação entre a raça e a imunossupressão, ainda não está 

bem claro (Corlazzoli and Pizzirani 1998). 

Uma infeção nos tecidos paravertebrais, e subsequente discoespondilite, é usualmente 

causada por migração de corpos estranhos, especialmente praganas (Penderis 2008; Lorenz et 

al. 2011b), pois a infeção da musculatura paraespinhal, por si só, é incomum em cães 

(Holloway et al. 2009). Este tipo de material vegetal costuma ter extremidades pontiagudas, 

que permitem que se movimentem para a frente, mas não em sentido contrário. Todavia, o 

local exato de entrada destas estruturas não é conhecido, apesar de haver algumas teorias 

(Adamo and Cherubini 2001; LeCouteur and Grandy 2004). Um mecanismo proposto, sugere 

que estas plantas podem migrar para a região vertebral após entrada pela pele, sobrejacente 

às estruturas paravertebrais ou abdómen (Corlazzoli and Pizzirani 1998). A contração muscular 
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pode ajudar na migração (Thomas 2000). A penetração das praganas através da parede 

intestinal também é sugerida como uma porta de entrada (Sutton et al. 2010). Nestes casos, a 

pragana pode migrar ao longo do mesentério e alojar-se nas estruturas paravertebrais onde o 

mesentério se fixa. Por fim, irá localizar-se na coluna vertebral (Adamo and Cherubini 2001). 

Contudo, evidências de cicatrizes mesentéricas ainda não foram documentadas (Thomas 

2000). A inalação deste material vegetal, com migração através dos pulmões ou mediastino, e 

seguidamente pela crura diafragmática, é igualmente uma porta de entrada a ser considerada 

(LeCouteur and Grandy 2004; Sutton et al. 2010). A crura diafragmática insere-se na porção 

ventral dos corpos vertebrais lombares L2 a L4, local onde a discoespondilite associada a 

praganas ocorre mais frequentemente, apoiando a teoria de migração por inalação (Thomas 

2000). As infeções bacterianas causadas por migração de corpos estranhos estão com 

frequência associadas a infeções bacterianas mistas. Espécies de Actinomyces são 

usualmente isoladas em casos de migração de praganas. Outros organismos como 

Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Bacteroides spp., Proteus mirabilis, Pasteurella spp. 

e Pseudomonas spp., acompanham com regularidade estas infeções por Actinomyces 

(Thomas 2000; Lorenz et al. 2011b). 

Feridas penetrantes (Burkert et al. 2005; Penderis 2008), abcessos em órgãos (Siems et 

al. 1999; Gorgi and O'Brien 2007), traumatismo iatrogénico – cirurgia espinhal ou fenestrações 

(Thomas 2000; Schwartz et al. 2009) – e injeções epidurais (Remedios et al. 1996; MacFarlane 

and Iff 2011), também podem causar discoespondilite. 

Abcessos intra-abdominais em cães, que não sejam de origem urogenital, não são 

frequentemente descritos. As causas destes abcessos podem ser corpos estranhos, 

disseminação de focos séticos de outras zonas do corpo, traumatismo abdominal brusco com 

infeção secundária, onfaloflebite, cirurgia ou biopsia abdominal e neoplasia com necrose 

secundária. Deve-se sempre tentar comprovar que o agente causador do abcesso é o mesmo 

que deu origem à discoespondilite (Siems et al. 1999). No caso de abcessos epidurais, a 

acumulação de mediadores inflamatórios e de detritos metabólicos no espaço epidural, pode 

contribuir para a hipóxia da medula espinhal sobre o espaço intervertebral afetado (Davis et al. 

2000). 

Uma relação causal entre a injeção epidural e o aparecimento de discoespondilite pode 

ser explicado pela introdução de bactérias durante o procedimento, ou pelo tecido traumatizado 

pela agulha, que, subsequentemente, se torna num local para a colonização bacteriana 

(MacFarlane and Iff 2011). Num caso referido por Remedios et al (1996), a introdução de 

bactérias intestinais, após a penetração do disco intervertebral e da parede intestinal, foi tida 

como hipótese. O uso de agulhas de 3,5’’ foi identificado como fator de risco, neste caso, pela 

punção do intestino (Remedios et al. 1996). Pensa-se, então, que devem ser utilizadas agulhas 
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mais curtas, que atingirão na mesma o espaço epidural, mas que reduzirão a possibilidade de 

penetrar, em simultâneo, o disco intervertebral e o intestino (Remedios et al. 1996; MacFarlane 

and Iff 2011). Além disso, durante as anestesias epidurais, é possível puncionar vasos 

sanguíneos, levando a que haja hemorragias locais e formação de hematoma. Na literatura 

médica, tem-se posto como hipótese que estas áreas de hemorragia sejam locais ideais para a 

disseminação bacteriana (Grewal et al. 2006), especialmente em animais imunodeprimidos 

(MacFarlane and Iff 2011).  

Falha na preparação assética da pele pode também resultar na introdução de bactérias 

pela pele, aquando a administração de injetáveis (MacFarlane and Iff 2011). 

A incidência de discoespondilite pós-cirúrgica em cães parece ser baixa, pois raramente 

foram descritos casos em raças condrodistróficas, como Dachshunds, os quais têm uma 

grande incidência de cirurgias espinhais (Thomas 2000; Gorgi and O'Brien 2007). Já nos 

humanos, é mais frequentemente diagnosticada discoespondilite após cirurgia (Rohde et al. 

1998; Smith et al. 2005). Discoespondilite de origem iatrogénica ocorre em 2% a 7% das 

pessoas sujeitas a cirurgia da coluna vertebral (Rohde et al. 1998). Já num estudo feito em 

cães, por Burkert et al (2005) , demonstrou-se que o surgimento de discoespondilite associada 

a cirurgia da coluna vertebral era menor que 1%. Todavia, há que ter em conta que, animais 

com história recente de cirurgia na coluna vertebral, regressam ao veterinário com sinais de dor 

espinhal ou moderados sinais neurológicos e raramente são novamente avaliados por estudos 

imagiológicos, pois assume-se que é uma recidiva do problema primário e faz-se tratamento 

conservador (Burkert et al. 2005). 

 

 

5. APRESENTAÇÃO CLÍNICA 

 A discoespondilite afeta, tipicamente, de animais jovens até aos de meia-idade (Thomas 

2000; Penderis 2008), numa média de 5,1 anos de idade (Lorenz et al. 2011b), contrariamente 

aos casos de fisites vertebrais, que são mais vezes visualizadas em animais com menos de 2 

anos (Jimenez and O'Callaghan 1995). As raças puras são mais comumente afetadas do que 

os animais de raças cruzadas (Tipold and Stein 2010), assim como animais de raças grandes e 

gigantes (Penderis 2008; Tipold and Stein 2010). Raças como Grand Danois (Gorgi and 

O'Brien 2007; Krastev et al. 2008), Labrador Retriever (Haynes and Benson 1999; Gorgi and 

O'Brien 2007), Pastor Alemão (Betbeze and McLaughlin 2002; Devecioglu et al. 2006), 

Doberman Pinscher, Rottweiler, Bulldog Inglês (Burkert et al. 2005) e Boxers (Burkert et al. 

2005; Gorgi and O'Brien 2007) estão sobre-representadas. Os machos são mais afetados que 

as fêmeas (rácio macho:fêmea 2:1) (Davis et al. 2000; Penderis 2008). No entanto, qualquer 

animal tem potencial de risco (Corlazzoli and Pizzirani 1998; Gorgi and O'Brien 2007). É uma 
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condição muito rara em gatos (Packer et al. 2005). Já foi reportado também no porco (Doige 

1980; Haynes and Benson 1999), no lama (Sura et al. 2008), no pinguim (Bergen and Gartrell 

2010), no golfinho-roaz (Alexander et al. 1989), na alpaca (Zanolari et al. 2006), na marta 

(Olson et al. 2005), no vitelo (Muggli et al. 2011) e no cavalo (Hillyer et al. 1996; Sweers and 

Carstens 2006). 

 

5.1. História Clínica 

É sempre importante perguntar se houve tratamento prévio com fármacos 

imunossupressoras, como glucocorticoides, infeções do trato urinário ou respiratório, formação 

de fístulas e intervenções cirúrgicas (Thomas 2000). A falha na resposta a tratamentos 

anteriores e a persistência dos sinais clínicos em casos de discoespondilite anteriormente 

diagnosticada, também deve ser tida em conta na história pregressa (Gorgi and O'Brien 2007). 

 

5.2. Sinais Clínicos 

 A sintomatologia clínica é muito variável (Corlazzoli and Pizzirani 1998; Tipold and Stein 

2010) e inespecífica (Burkert et al. 2005). Esta varia desde uma infeção sistémica, com 

depressão, anorexia, febre e perda de peso, a só apresentar sinais de disfunção 

musculoesquelética (Shamir et al. 2001; Lorenz et al. 2011b). Por esta razão, o diagnóstico é 

muitas vezes tardio (Burkert et al. 2005) e, como os proprietários demoram a reconhecer o 

problema, os animais, aquando o primeiro exame, já estão num estado de doença avançado, 

contrariamente ao que acontece em humanos (Davis et al. 2000). O proprietário costuma referir 

que o animal apresenta atividade física reduzida, com dificuldades em subir escadas e saltar 

para o carro (Krastev et al. 2008). Também pode apresentar cifose, fraqueza dos membros 

posteriores e debilidade geral (Corlazzoli and Pizzirani 1998). Refere, igualmente, que 

exacerba certos sinais com a atividade física excessiva, ou quando sofre algum tipo de 

traumatismo (Gorgi and O'Brien 2007). A hiperestesia espinhal, ou paraespinhal, é o sinal mais 

frequentemente observado (Holloway et al. 2009; Greene and Bennett 2012). Com a 

proliferação de uma reação inflamatória, sinais neurológicos consistentes com compressão 

extradural podem-se desenvolver (Lorenz et al. 2011b). A extensão da inflamação para as 

meninges pode resultar numa meningite ou meningomielite (Tipold and Stein 2010). 

 Os sinais clínicos vão depender do local, duração e da gravidade da lesão, podendo 

incluir deficits propriocetivos, ataxia, paresia, ou até mesmo paralisia (LeCouteur and Grandy 

2004; Tepper et al. 2007). Os locais mais atingidos são a zona cervical caudal (C6-C7), tórax 

médio (T5-T6), toracolombar e lombossagrada (L7-S1) (Devecioglu et al. 2006; Penderis 2008; 

Tipold and Stein 2010), sendo este último o local mais frequente (Platt 2004; Lorenz et al. 

2011b). Contudo, qualquer zona pode ser afetada (Cherubini et al. 2004; Lorenz et al. 2011b). 
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Já as fisites vertebrais, são mais frequentes nas vertebras lombares, e as osteomielites em 

qualquer vértebra (Jimenez and O'Callaghan 1995). 

O curso da doença é normalmente lento e progressivo (Gorgi and O'Brien 2007), mas 

podem ocorrer fraturas patológicas vertebrais, ou protrusão do disco intervertebral, que em 

geral leva a uma deterioração aguda dos sinais clínicos (Tipold and Stein 2010). A duração dos 

sinais clínicos vai desde dias a algumas semanas, mas há casos em que os cães apresentam 

sintomatologia por mais de um ano (Betbeze and McLaughlin 2002). A gravidade dos sinais 

clínicos depende da localização da lesão, sendo que a região cervical e a região 

lombossagrada são os locais de ocorrência mais severos (Kealy et al. 2011b). 

  

5.3. Exame Físico Geral 

 O exame físico raramente revela alguma característica específica. A pirexia não 

costuma ser um sinal consistente (Corlazzoli and Pizzirani 1998), contudo, o diagnóstico de 

discoespondilite nunca pode ser descartado com base neste facto (Thomas 2000). 

Normalmente, a deterioração da condição geral, com alterações na marcha, rigidez, cifose e 

claudicação são mais comuns. As infeções por corpo estranho são muitas vezes detetadas por 

serem acompanhadas de uma fístula na região paravertebral, ou por uma assimetria na 

musculatura lombar (Krastev et al. 2008). 

 Contudo, o animal deve ser examinado cautelosamente em todas as partes do corpo. 

Isto serve para identificar alguma possível fonte de infeção sistémica (bacteriemia) como ITU, 

prostatites, ou piómetras. O exame retal, com a palpação da próstata nos machos, a inspeção 

da cavidade oral e canais auditivos, e uma auscultação cardíaca cuidadosa, devem ser 

incluídos no exame físico (Gorgi and O'Brien 2007). Não obstante, a presença de sinais 

sistémicos só aparece em cerca de 30% dos animais afetados (Penderis 2008).  

  

5.4. Exame Neurológico 

 Um exame neurológico completo é essencial (Gorgi and O'Brien 2007). 

Numa primeira fase, o único sinal clínico identificável é dor vertebral (Packer et al. 2005; 

Krastev et al. 2008), que normalmente aparece em 80% dos animais afetados (Thomas 2000). 

Esta pode ser demonstrada por palpação intensa da coluna vertebral, mas também pela 

presença de cifose, rigidez muscular, claudicação, ou relutância ao movimento. É importante 

ter em atenção que, apesar de a dor ser o sinal clínico mais frequente, por vezes pode não ser 

notada com a manipulação e palpação da coluna vertebral (Lorenz et al. 2011b). Às vezes, e 

em especial nos animais com múltiplas lesões, somente o estudo radiográfico da coluna 

vertebral pode revelar focos de infeção em áreas aparentemente assintomáticas (Corlazzoli 
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and Pizzirani 1998). A paraparesia ambulatória também é um dos sinais neurológicos mais 

consistentes (Davis et al. 2000). 

 O aparecimento da sintomatologia neurológica ocorre em 50% dos animais afetados 

(Burkert et al. 2005) e está frequentemente associado a traumatismo, já após a infeção 

(Carrera et al. 2011). Isto pode dever-se ao facto da instabilidade que a discoespondilite causa 

e à elevada possibilidade de problemas secundários, como luxação, subluxação, fraturas 

vertebrais, ou hérnia do disco intervertebral na área afetada (Burkert et al. 2005; Carrera et al. 

2011). 

 Se a infeção não for controlada na sua fase inicial, podem começar a aparecer sinais 

neurológicos de envolvimento do SNC. Quando este está envolvido, é tipicamente um processo 

crónico, onde o tecido de granulação se estende dorsalmente e comprime a medula espinhal, 

ou as raízes nervosas (Corlazzoli and Pizzirani 1998; Dewey and Coates 2003). Isto pode levar 

a deficits neurológicos, mas que vão depender do grau de compressão e da região envolvida 

(Gorgi and O'Brien 2007). 

 

 

6. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

As doenças inflamatórias do SNC, ou das estruturas envolventes, são uma categoria de 

doenças importantes a ter em consideração no diagnóstico diferencial de pequenos animais 

com sinais clínicos que indicam dor, ou lesão da medula espinhal (Tipold and Stein 2010). 

Como principais diagnósticos diferenciais de discoespondilite temos o traumatismo, a 

neoplasia, a doença do disco intervertebral, as doenças inflamatórias infeciosas e não 

infeciosas do SNC (meningite, mielite, meningomielite), a instabilidade vertebral, a subluxação, 

a osteomielite, a fisite vertebral e a espondilose deformante (Kraft et al. 1998; Thomas 2000; 

Kinzel et al. 2005; Gorgi and O'Brien 2007). 

  

 

7. DIAGNÓSTICO 

  

7.1. Imagiologia 

 

7.1.1. Estudo Radiográfico 

 O diagnóstico de discoespondilite é, em geral, realizado por um estudo radiográfico da 

zona afetada (Penderis 2008; Tipold and Stein 2010), contudo, a coluna vertebral deve ser toda 

radiografada para permitir a deteção de lesões clinicamente silenciosas (Gorgi and O'Brien 

2007; Lorenz et al. 2011b). 
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Tanto a discoespondilite como a osteomielite vertebral, fisite vertebral, espondilose 

deformante e neoplasia vertebral, alteram a configuração e a radiopacidade das vértebras 

afetadas de diferentes formas (Widmer and Thrall 2012). A aparência radiográfica da 

discoespondilite apenas difere em pequenos aspetos subtis das outras doenças vertebrais 

(Greene and Bennett 2012). 

 

Tabela 1 - Sinais radiográficos de doenças vertebrais (adaptado de (Betbeze and McLaughlin 2002; Dennis 

et al. 2010; Kealy et al. 2011b; Lorenz et al. 2011b). 

 

É importante realçar, que as lesões de diagnóstico de discoespondilite, vistas nas 

radiografias da coluna vertebral, podem não ser visualizadas até 2 a 6 semanas após o início 

da infeção (Hopkinson et al. 2001; Platt 2004; Lorenz et al. 2011b). Desta maneira, os cães 

podem apresentar sintomatologia clínica e estarem radiograficamente normais (Thomas 2000; 

Hicks and Bagley 2009). Como tal, é necessário repetir o exame radiográfico mais tarde, caso 

a suspeita de infeção vertebral persista (Corlazzoli and Pizzirani 1998). 

Doença Sinais radiográficos 

Discoespondilite 

- Lise óssea de uma ou ambas extremidades vertebrais e, ocasionalmente, 

dos corpos vertebrais 

- Proliferação óssea sobre e dentro da vértebra infetada, incluindo 

proliferação óssea ventral em ponte no espaço discal afetado 

- Estreitamento do espaço discal afetado, que posteriormente pode alargar 

- Esclerose reativa em ambos os corpos vertebrais do espaço discal afetado 

Osteomielite 

Vertebral 

- Lise óssea irregular e pouco marginal afetando o corpo vertebral, ou outras 

regiões vertebrais 

- Reação do periósteo irregular 

Fisite Vertebral 

- Ampliação fisária da vértebra causal e perda de definição das margens 

- Colapso fisário, esclerose e remodelação da porção ventrocaudal da 

vértebra 

Espondilose 

Deformante 

- Exostose óssea na porção ventrolateral da coluna 

- Formação de osteófitos nas áreas de fixação do ligamento à vértebra 

- Formação de osteófitos em forma de ponte no espaço discal afetado 

- Extremidades vertebrais sem lise óssea nem esclerose 

Neoplasia 

Vertebral 

- Usualmente só uma vértebra afetada 

- Destruição do osso cortical, ou colapso do espaço discal adjacente 

- Pode ser evidente formação óssea 
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 O primeiro sinal radiográfico que aparece é a lise das extremidades vertebrais (Thomas 

2000; Devecioglu et al. 2006), demonstrando uma típica mistura de destruição e proliferação 

centrada no espaço discal afetado (Gorgi and O'Brien 2007). As lesões discospondilíticas dão 

origem a uma lise concêntrica simétrica das extremidades vertebrais, com osteólise e esclerose 

reativa de ambos os corpos vertebrais (Betbeze and McLaughlin 2002; Tepper et al. 2007). A 

lise óssea só afeta ocasionalmente os corpos vertebrais (Betbeze and McLaughlin 2002). O 

espaço intervertebral pode estar diminuído, como resultado da destruição do disco (Shamir et 

al. 2001). Com o evoluir da infeção, a erosão das extremidades vertebrais torna-se mais 

evidente e o espaço intervertebral aparece mais alargado, devido à lise das vértebras 

adjacentes (Corlazzoli and Pizzirani 1998). Após um período variável de tempo, ocorre 

regeneração óssea, com esclerose e formação de osteófitos (Thomas 2000). Como sinais 

radiográficos tardios temos colapso vertebral, fratura vertebral, escoliose e anquiloses ósseas 

(Jimenez and O'Callaghan 1995). 

 Não há uma relação entre a gravidade dos sinais clínicos e a gravidade dos sinais 

radiológicos (Greene and Bennett 2012) e não é possível diferenciar radiograficamente entre 

discoespondilite bacteriana e micótica (Corlazzoli and Pizzirani 1998). 

 Por outro lado, a discoespondilite que é causada pela migração de praganas apresenta 

imagens radiográficas características. Tipicamente está afetada a coluna lombar entre L2 e L4 

e em primeiro lugar observa-se uma proliferação óssea ao longo da superfície ventral dos 

corpos vertebrais, que se estende depois para a áreas laterais (Corlazzoli and Pizzirani 1998). 

 

7.1.2. Mielografia 

 Pode ser útil quando o paciente tem marcadas alterações neurológicas e o médico 

veterinário está a considerar cirurgia descompressiva (Davis et al. 2000; Devecioglu et al. 

2006). 

 Os possíveis achados mielográficos consistem em compressão extradural da medula 

espinhal, que incluem atenuação e desvio dorsal da coluna de contraste ventral ao longo do 

espaço do disco, ou das vértebras afetadas (Kraft et al. 1998; Tepper et al. 2007). 

  

7.1.3. Tomografia Computadorizada 

Em humanos, a TC consegue identificar erosões subtis das extremidades vertebrais, 

tumefação dos tecidos moles circundantes, ou abcessos em volta das vértebras (Thomas 2000; 

Tepper et al. 2007). Tanto em pacientes de medicina humana, como de veterinária, com 

discoespondilite, a TC mostra destruição das extremidades vertebrais, com irregularidades, ou 

múltiplos orifícios hipoatenuantes, visíveis em cortes transversais (Gonzalo-Orden et al. 2000; 

Platt 2004). Se a infeção se prolonga até ao canal vertebral, pode ser visualizada uma porção 
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de tecidos moles dentro do espaço epidural (Betbeze and McLaughlin 2002). Todavia, 

alterações específicas dos tecidos moles podem não ser observadas, mesmo após a 

administração de contraste (Holloway et al. 2009). Uma TC feita após a realização de 

mielografia, clarifica compressões da medula espinhal, ou das raízes nervosas, pela presença 

de tecido de granulação, abcessos ou invasão óssea (Thomas 2000). 

 A TC é útil em casos em que o exame radiográfico se apresenta normal, ou inconclusivo 

(Gonzalo-Orden et al. 2000; Devecioglu et al. 2006). 

 

7.1.4. Ressonância Magnética 

 É o procedimento diagnóstico de eleição na avaliação de infeções espinhais em 

medicina humana (Auger et al. 2000; Ledermann et al. 2003; Hong et al. 2009) e já tem vindo a 

ser descrito com mais pormenor em pequenos animais (Gonzalo-Orden et al. 2000; Gendron et 

al. 2012). 

A RM fornece informação útil quando o Rx, mielografia, ou TC não são muito 

conclusivos (Gonzalo-Orden et al. 2000; Devecioglu et al. 2006), pois há muitas doenças que 

mimetizam a discoespondilite (Hong et al. 2009). Permite avaliar grandes áreas da coluna 

vertebral num único conjunto de imagens, identificar tecidos inflamados mais precocemente 

que na radiografia e determina, da melhor forma, a extensão da lesão (Betbeze and 

McLaughlin 2002; Tipold and Stein 2010). 

Em medicina humana, as projeções mais utilizadas são o plano sagital, onde se 

visualiza melhor o disco intervertebral e as estruturas afetadas relacionadas, e o plano axial, 

onde se observa melhor a extensão da lesão para os tecidos paralombares (Kraft et al. 1998). 

As alterações da intensidade de sinal das extremidades vertebrais e do osso subcondral 

adjacente são um achado comum em RM de cães (Gendron et al. 2012). Em medicina 

humana, existe um esquema de classificação que distingue 3 tipos de reatividade das 

extremidades vertebrais e da medula espinhal: (1) as alterações são hipointensas em imagens 

ponderadas em T1 (T1W) e hiperintensas em imagens ponderadas em T2 (T2W), existindo 

uma evidência histológica de que isto representa edema e inflamação na região medular; (2) as 

alterações são hiperintensas em T1W levemente hiperintensas em T2W, representando uma 

conversão da gordura epidural, provavelmente como resultado de isquemia; (3) as alterações 

são hipointensas em T1W e em T2W, e representam esclerose do osso subcondral. Uma 

mistura destes três tipos de alterações pode acontecer (Karchevsky et al. 2005; Jensen et al. 

2008).  

 Em medicina humana, as imagens de RM mais comumente observadas são de 

hipointensidade T1W e hiperintensidade T2W, relativamente aos corpos vertebrais. A 

substituição das células da gordura da medula óssea normal por células inflamatórias e edema, 
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diminui a intensidade de sinal das imagens T1W. Este mesmo edema e células inflamatórias 

manifestam-se com aumento de sinal em imagens T2W (Tali 2004; Carrera et al. 2011). 

Num estudo feito por Carrera et al (2011), em cães que tinham história de dor na coluna 

vertebral há 4 dias, somente 11,8% dos corpos vertebrais afetados apresentavam imagens 

hiperintensas em T2W. A mesma informação tinha sido reportada, em 2004, por Cherubini et 

al, o que vai contra ao que foi anteriormente defendido por Kraft et al (1998)  e por Gonzalo-

Orden et al (2000), onde afirmavam que as imagens das lesões discospondilíticas apareciam 

sempre hipointensas em T1W e hiperintensas em T2W. Além disso, estes dois locais de 

aumento de sinal em T2W não apresentavam rutura cortical e não mostravam alterações ao 

exame radiográfico. Portanto, isto pode indicar infeção recente (Carrera et al. 2011). Esta baixa 

incidência de hiperintensidade em imagens T2W, em comparação com os humanos, pode 

dever-se à grande demora em fazer-se o diagnóstico, pois, no estudo feito por Carrera et al 

(2011), 84,6% dos cães apresentavam sinais clínicos por mais de 3 semanas. Estes pacientes 

crónicos, tinham os locais afetados com imagens hipointensas em T2W e em T1W, e 

hiperintensas em STIR, acompanhadas por destruição das extremidades vertebrais, que 

sugere doença avançada. Esta hipointensidade em imagens T2W pode dever-se a uma maior 

proporção de células inflamatórias do que edema, em conjunto com uma reposição das células 

normais da medula óssea. A uniformidade da hiperintensidade em STIR suporta esta ideia 

(Cherubini et al. 2004; Carrera et al. 2011). A supressão da gordura ajuda a visualizar melhor 

locais de inflamação, devido à natural hiperintensidade da gordura em imagens FSE T2. O 

termo lesão tipo-edema tem sido usado para descrever as lesões hiperintensas em imagens 

STIR, nas quais não haja evidência de edema na histopatologia, refletindo infiltrações de 

células anormais na medula óssea (Tali 2004). 

Em humanos, o aparecimento de imagens hipointensas em T1W é um achado mais 

consistente do que imagens hiperintensas em T2W (Hong et al. 2009). Tal também acontece 

nos animais e é recomendado, quando possível, incluir a sequência Spin Echo (SE) T1 em 

plano sagital (Gendron et al. 2012). Este tipo de imagens já foi descrito em medicina humana, 

como forma de promover um aumento da visibilidade de doenças da coluna vertebral, como 

alterações degenerativas, infeção, ou metástases vertebrais (Hong et al. 2009). 

Carrera et al (2011) evidenciaram hipointensidade em imagens T2W dos corpos 

vertebrais afetados em 15 de 17 locais estudados com lesões discospondilíticas (numa RM de 

elevado campo), enquanto um estudo feito por Gendron et al (2012) só revelou este facto num 

dos casos em 29 possíveis (utilizando uma RM de baixo campo). Estas lesões são atípicas em 

humanos (Hong et al. 2009) e podem estar relacionadas com a cronicidade da doença (Carrera 

et al. 2011). Todavia, as alterações mencionadas foram vistas em ressonâncias com campos 

de força diferentes (Gendron et al. 2012). 
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A diminuição do espaço intervertebral já foi descrito por Gonzalo-Orden et al (2000)  e 

por Carrera et al (2011), mas um estudo mais recente, feito por Gendron et al (2012), 

demonstrou que 80% dos animais não demonstraram alterações no tamanho do espaço 

intervertebral. 

O disco intervertebral afetado normalmente tem aumento de intensidade em imagens 

T2W e STIR, quando comparadas com imagens de discos normais, provavelmente devido à 

infeção e neovascularização, estando de acordo com o que está descrito em medicina humana 

(Tali 2004). Em RM de baixo campo, os discos intervertebrais infetados aparecem hipointensos 

em T1W, mas nas de elevado campo, já tendem a ser isointensos. O disco intervertebral 

aparece destruído, na maioria das vezes, e mais alongado (Carrera et al. 2011). Nas alterações 

degenerativas do disco intervertebral, a RM mostra imagens que são caracterizadas por perda 

da intensidade de sinal no núcleo pulposo em imagens T2W, enquanto no caso de infeções há 

uma hiperintensidade em imagens T2W tanto no núcleo pulposo, como no anel fibroso (Tepper 

et al. 2007). 

Muitas vezes, associada à discoespondilite, evidencia-se a presença de empiema 

epidural, que é a supuração do espaço epidural (Stefani et al. 2008; Sutton et al. 2010). 

Visualiza-se em imagens T1W como lesões hipointensas e em T2W entre hiperintensas a 

mistas, que é compatível com áreas de inflamação e edema, o que é bastante evidente após a 

aplicação de contraste (Stefani et al. 2008). 

A utilização de contraste é obrigatória em medicina humana em todos os pacientes com 

suspeita de discoespondilite, para melhor definir a extensão paravertebral e epidural (Kraft et 

al. 1998) e delinear um plano de tratamento (Ledermann et al. 2003). Em medicina veterinária, 

num estudo realizado em cães, obtiveram 100% de ganho de contraste dos corpos vertebrais 

adjacentes às extremidades vertebrais afetadas e em 92,8% dos discos intervertebrais. No 

entanto isto não é patognomónico de discoespondilite. Com o evoluir da infeção, esta pode 

estender-se até à zona epidural e paravertebral e estas alterações podem ajudar a estabelecer 

o diagnóstico de discoespondilite. O mesmo estudo, também detetou a presença de contraste 

nos tecidos paravertebrais em todos os cães e extensão epidural em 92,8% (Carrera et al. 

2011). A extensão epidural pode apresentar ganho de contraste de uma das duas seguintes 

formas: difusa, ou tipo arco (Holloway et al. 2009) 
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Tabela 2 - Frequência das alterações das extremidades vertebrais (adaptado de Gendron et al. (2012)) 

Critérios EVR DS OCD NS FR 

Extremidades vertebrais           

T2W Hiperintenso 7 15 3 1 26 

T1W SE Hipointenso 8/8 21/25 7 4 1/25 

T1 GRE Hiperintenso 6 20 5 3 26 

Ganho de contraste 8 27 6 2 1 

STIR Hiperintenso 10 28 7 2 0 

Contorno vertebral irregular 8 27 5 4 1 

Medula óssea 6 23 2 1 24 

Disco           

Degenerescência do disco intervertebral 9 21 5 3 6 

Disco liquefeito* 1 17 0 0 0 

Ganho de contraste 0 8 0 0 0 

Alteração paravertebral* 0 21 0 0 0 

Número de casos  
por diagnóstico presumido 10 29 7 4 26 

Extremidade vertebral reativa (EVR); discoespondilite (DS); osteocondrose (OCD); nódulo de Schmorl (NS); 

substituição por gordura (FR). Com asterisco: critério em que existe significante diferença entre discoespondilite e 

alterações reativas das extremidades vertebrais. A substituição por gordura é estatisticamente diferente de todas as 

outras patologias.  

 

O ganho de contraste na zona paravertebral somente ocorre em casos de 

discoespondilite (Carrera et al. 2011; Gendron et al. 2012). O edema muscular aparece iso ou 

hipointenso em imagens T1W, relativamente ao músculo normal. Quando aparecem imagens 

hiperintensas, em geral estão associadas com a substituição da porção muscular desenervada, 

ou atrofiada, por gordura. Por vezes, também se observam lesões cavitárias na musculatura, 

que podem corresponder a abcessos musculares, ou necrose. Contudo, não é possível 

diferenciar nem pela morfologia, nem pelas características de sinal isoladamente, mas a 

presença de contraste na periferia tende a favor do abcesso (Holloway et al. 2009). A 

incidência do ganho de contraste das extremidades vertebrais é similar entre cães com 

discoespondilite, osteocondrose, extremidades reativas e nódulo de Schmorl, porém, o ganho 

de contraste do material intervertebral só se observa nos casos de discoespondilite (Gendron 

et al. 2012). A aplicação de contraste também é vantajosa na visualização de tratos fistulosos 

(Holloway et al. 2009).  

As sequências FSTIR são melhores para avaliar doenças infiltrativas da medula óssea, 

ao contrário das sequências FSE, que não o fazem de uma forma tão efetiva, a não ser que se 

utilize, em simultâneo, técnicas de supressão de gordura, como STIR (Cherubini et al. 2004). 

Apesar de a RM ser precisa no diagnóstico de infeções vertebrais, também não 

diferencia entre infeções bacterianas ou fúngicas. Como tal, não elimina a necessidade de 

fazer culturas, ou biopsias (Thomas 2000; Gendron et al. 2012). 
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7.1.5. Cintigrafia Nuclear 

A medicina nuclear é um meio de diagnóstico e de controlo de várias doenças 

esqueléticas e a cintigrafia óssea reflete alterações na fisiologia do osso em resposta à doença 

subjacente. O animal é injetado, pela via endovenosa, com uma substância radioativa e 

seguidamente é colocado numa câmara sensível à radiação emitida pelo material injetado 

(Nikpoor 2009). 

Em medicina humana, esta técnica identifica tipicamente alterações antes da lise óssea 

ser evidente no exame radiográfico (Auger et al. 2000; Betbeze and McLaughlin 2002). Alguns 

tipos de cintigrafia (gallium-67 citrato – Ga-67 citrato) são uma boa forma para ajudar a instituir 

o melhor tratamento, pois demonstram resultados positivos antes de outros radioisótopos 

(Thomas 2000; Greene and Bennett 2012). Tem uma sensibilidade para doença aguda de 

80%, mas têm baixa especificidade (70%). A especificidade para osteomielite aumenta quando 

a captação de Ga67 citrato é maior que technetium-99m difosfonato de metileno (Tc99m-MDP) 

(Nikpoor 2009). O In-111 leukocyte é mais específico, 91%, para infeções e pode ser usado 

para diferenciar abcessos de tumores, seromas, ou hematomas, que aparecem de forma 

semelhante na TC e RM (Thomas 2000; Nikpoor 2009). 

Em cães com discoespondilite, Tc99m-MDP mostra um ganho de radiofarmacêutico no 

espaço discal afetado e nas extremidades vertebrais envolvidas (Platt 2004). Tem uma 

sensibilidade de 90% e especificidade  de 95% (Nikpoor 2009). 

A cintigrafia pode ser útil no diagnóstico de discoespondilite, pois pode mostrar 

alterações logo 3 dias após o início dos sinais clínicos (Cherubini et al. 2004; Stern et al. 2007). 

Apesar de a cintigrafia ser extremamente sensível no diagnóstico de lesões recentes, por 

vezes podem ocorrer resultados falsos negativos (Cherubini et al. 2004). 

 

7.1.6. Ecografia 

 Pode ser útil na avaliação do abdómen e do coração, em busca de locais de origem de 

infeção (Siems et al. 1999). 

 A ultrassonografia intraoperatória da medula espinhal é uma modalidade bastante útil 

em humanos, mas só ocasionalmente descrita em animais (Tanaka et al. 2006). Nanai et al 

(2007), avaliaram o aspeto ecográfico intraoperatório de lesões da medula espinhal, 

demonstrando uma imagem hiperecogénica, comparada com o parênquima medular, e com 

uma forma elíptica. Quando aplicado o Doppler, observaram uma tonalidade laranja-

avermelhada, com vasos grandes e pulsáteis (Nanai et al. 2007).  

 



Revisão Bibliográfica 

 

19 
 

7.2. Análises de Sangue 

 Normalmente não há qualquer tipo de alteração (Gorgi and O'Brien 2007; Penderis 

2008), a não ser que haja alguma condição concorrente que o origine, como endocardite (Platt 

2004). Quando é detetada leucocitose, em geral é por neutrofilia e monocitose, com desvio à 

esquerda (Lorenz et al. 2011b), mas é um achado inconstante e com valor pouco indicativo 

(Corlazzoli and Pizzirani 1998). Por vezes, também é encontrada hiperglobulinemia associada 

com estimulação antigénica crónica devido à persistente infeção bacteriana (Greene and 

Bennett 2012). 

 

7.3. Cultura de Sangue 

 Em casos de suspeita de discoespondilite, é recomendável obter amostras de sangue, 

da veia jugular, de forma assética, para cultura de microrganismos (Tipold and Stein 2010). 

Obtêm-se melhores resultados recolhendo 3-4 amostras com intervalo de 1h (Corlazzoli and 

Pizzirani 1998). 

 Segundo Betbeze e McLaughlin (2002), a cultura bacteriana de sangue é positiva em 

cerca de 40% a 70% dos animais afetados. Já Thomas (2000)  e Penderis (2008) dizem que os 

resultados são positivos em 45% a 75% dos animais.  

 

7.4. Análise de Urina 

 Por vezes pode mostrar evidência de inflamação (Thomas 2000; Lorenz et al. 2011b). 

Aconselha-se fazer em todos os animais com suspeita de discoespondilite (Gorgi and O'Brien 

2007). 

 

7.5. Cultura de Urina 

 Uma vez que as infeções urinárias muitas vezes acompanham os casos de 

discoespondilite, recomenda-se fazer cultura de urina (Betbeze and McLaughlin 2002; Tipold 

and Stein 2010). Por vezes, as bactérias que se encontram no sangue são lançadas na urina, 

dando um resultado de cultura positivo. A cultura de sangue e de urina, com frequência, 

revelam o mesmo organismo (Burkert et al. 2005) e quando se combinam as duas culturas, 

consegue-se detetar o agente causal em 30% a 78% dos casos (Fischer et al. 1997), além de 

se identificar, em 9% dos animais, 2 ou mais agentes em simultâneo (Gorgi and O'Brien 2007). 

Burkert et al (2005) isolaram um microrganismo por punção discal que não era o mesmo 

isolado na cultura de urina. Não obstante, a recolha de amostras para cultura de urina e de 

sangue serem menos invasiva do que a recolha de amostras da lesão vertebral, os veterinários 

deviam estar cientes da possibilidade de, por vezes, o organismo isolado na cultura de urina 

e/ou sangue não ser o agente que está a provocar a discoespondilite. Por outro lado, os 
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animais debilitados como consequência da discoespondilite, podem desenvolver infeções 

urinárias causadas por um microrganismo diferente do da infeção vertebral (Burkert et al. 

2005). 

 O isolamento de fungos também pode ser conseguido, cultivando o sedimento urinário. 

Aspergillus terreus é o mais isolado, tanto por cultura de urina, como por zaragatoa de tecidos 

do espaço intervertebral afetado (Sanches and Coutinho 2007). A cultura de urina é 

considerado o exame de eleição para o diagnóstico precoce de aspergilose (Corlazzoli and 

Pizzirani 1998). Como complemento à cultura de urina, também se pode examinar 

microscopicamente o sedimento urinário em busca de hifas fúngicas (Betbeze and McLaughlin 

2002). 

 As amostras de urina devem ser recolhidas por cistocentese (Thomas 2000) e é 

aconselhável fazer uma limpeza assética da pele no local onde se vai introduzir a agulha 

(Corlazzoli and Pizzirani 1998). Idealmente, os resultados da cultura de urina devem ser 

obtidos antes do início da antibioterapia (Betbeze and McLaughlin 2002), pois a probabilidade 

de isolar os microrganismos é muito reduzida pela administração prévia de tratamento com 

antibiótico (Corlazzoli and Pizzirani 1998). Aconselha-se fazer cultura e testes de sensibilidade. 

Caso o animal esteja sob tratamento antibioterapêutico, este deve ser suspenso pelo menos 

24-48h antes de se recolher as primeiras amostras para cultura (Corlazzoli and Pizzirani 1998). 

 Segundo Betbeze e McLaughlin (2002), a cultura bacteriana de urina é positiva em 

cerca de 25% a 40% dos animais afetados, enquanto Thomas (2000) e Penderis (2008) 

referenciam que é cerca de 25% a 50%. 

 

7.6. Análise do LCR 

 A análise do LCR habitualmente não se apresenta alterada (Penderis 2008), no entanto, 

pode demonstrar alterações não específicas, como elevação moderada da proteína e células 

mononucleares (Thomas 2000; Lorenz et al. 2011b). Não obstante, deve ser analisado em 

casos em que os animais apresentem sintomatologia de meningite, ou mielite, apesar de ser 

raro em pacientes com discoespondilite (Gorgi and O'Brien 2007). 

 Um caso descrito por Devecioglu et al (2006)  conseguiu isolar Proteus spp. no LCR. 

 

7.7. Aspiração por Agulha e Biopsia 

 A aspiração percutânea por agulha, do espaço intervertebral afetado, é um 

procedimento seguro para obter material para cultura e exame citológico (Burkert et al. 2005; 

Kealy et al. 2011b) e tem uma taxa de diagnóstico elevada (Kinzel et al. 2005). Este 

procedimento requer anestesia geral e preparação assética da pele onde se vai introduzir a 

agulha (Platt 2004). 
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 Pode-se utilizar a TC, ou fluoroscopia, para guiar a agulha até ao local afetado (Tipold 

and Stein 2010). Em seguida, recomenda-se que se introduza uma pequena quantidade de 

solução salina estéril (0,3-0,5mL) (Greene and Bennett 2012) e aspire imediatamente algumas 

vezes para a obtenção de material (Betbeze and McLaughlin 2002), que é posteriormente 

enviado para cultura e testes de sensibilidade a antibióticos (Gorgi and O'Brien 2007). Num 

estudo feito em cães com discoespondilite, foram obtidas culturas positivas em 9 de 12 

amostras. Neste caso, as amostras de urina e sangue demonstraram cultura negativa e o 

crescimento só se observou na cultura do aspirado das vértebras afetadas (Fischer et al. 

1997). Em humanos, um diagnóstico definitivo é conseguido em 50% a 91% dos casos 

(Bavinzski et al. 2003; Smith et al. 2005), mas a sensibilidade diminui se estivermos na 

presença de uma infeção fúngica (Smith et al. 2005). 

 Esta técnica é indicada para pacientes que não respondam ao tratamento 

antibioterápico inicial, em casos em que haja suspeita de neoplasia, ou quando o diagnóstico 

não esteja bem definido (Tepper et al. 2007). Além disso, deve ser reservada para quando a 

cultura de sangue e urina revelam resultados negativos (Gorgi and O'Brien 2007). 

 Se os resultados da cultura de aspiração por agulha forem negativos, pode-se 

considerar fazer uma biopsia cirúrgica (Thomas 2000). Todavia, deve-se reservar este tipo de 

meio de diagnóstico para casos com falha ao tratamento (Betbeze and McLaughlin 2002), em 

que haja presença de sinais neurológicos severos, ou alto índice de suspeita de neoplasia 

(Gorgi and O'Brien 2007). 

 

7.8. Testes Serológicos 

 Idealmente, deve-se testar todos os cães com evidências radiográficas de 

discoespondilite para Brucella canis (Wamsley and Alleman 2004), principalmente nos países 

endémicos (Corlazzoli and Pizzirani 1998). A serologia para B. canis é positiva em cerca de 

10% dos cães com discoespondilite (Thomas 2000). 

A maioria dos cães infetados com B. Canis são machos inteiros, apesar de também 

haver casos descritos em fêmeas intactas (Betbeze and McLaughlin 2002). 

 Devido ao potencial zoonótico de B. canis, é recomendável que se testem todos os cães 

com sinais de discoespondilite (Lorenz et al. 2011b). As principais alterações associadas à 

brucelose são desordens do trato reprodutivo, apesar de outros órgãos poderem ser afetados 

(Anderson and Binnington 1983; Betbeze and McLaughlin 2002). Como tal, pode-se fazer 

cultura de sémen e tecido testicular, assim como fazer biopsia de tecido testicular e observar 

microscopicamente (Anderson and Binnington 1983). 

 Embora se possa identificar B. canis por cultura de sangue ou urina, é difícil o seu 

isolamento (Gorgi and O'Brien 2007), pois no caso de infeções crónicas, a bacteriemia é 
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intermitente (Anderson and Binnington 1983). Nestes casos, é mais aconselhável fazer testes 

serológicos, como teste de aglutinação rápida, ou o teste de imunodifusão em agar gel, devido 

à sua especificidade e sensibilidade (Betbeze and McLaughlin 2002). Resultados falsos-

negativos são raros (1%), mas falsos positivos são frequentes nos testes de aglutinação 

(Corlazzoli and Pizzirani 1998; Gorgi and O'Brien 2007). Contudo, a confirmação de brucelose 

deve ser feita por IFA ou PCR (Lorenz et al. 2011b). 

 Os testes serológicos também estão disponíveis para a aspergilose. Contudo, a 

titulação de anticorpos para Aspergillus spp. só indica que houve exposição e não infeção 

ativa. Apesar de tudo, só 15% dos pacientes com aspergilose sistémica demonstraram 

resultados positivos (Corlazzoli and Pizzirani 1998). 

 

7.9. Patologia e Histopatologia 

 Na necrópsia, as lesões vertebrais de discoespondilite consistem numa necrose 

moderada a intensa da cartilagem articular das extremidades vertebrais e do osso subjacente. 

Estas lesões granulomatosas podem, ou não, invadir o espaço subaracnoide e as 

leptomeninges da medula espinhal (Betbeze and McLaughlin 2002; Dewey and Coates 2003). 

Num estudo histopatológico, feito com amostras recolhidas em necrópsia de animais com 

discoespondilite, foi visualizado um aumento do número das células plasmáticas e também foi 

notada uma marcada esclerose do local afetado. Grandes focos de células inflamatórias e 

detritos necróticos estavam presentes, assim como um aumento da atividade osteoclástica com 

reabsorção óssea (Corlazzoli and Pizzirani 1998). 

 As lesões agudas são caracterizadas por necrose óssea ativa e aumento da atividade 

osteoclástica, havendo predominância de células neutrofílicas. Já as lesões crónicas, são 

caraterizadas pela presença de fibrose e esclerose, com predomínio de células mononucleares 

(Kinzel et al. 2005). 

 

 

8. TRATAMENTO 

 

8.1. Tratamento Médico 

 O tratamento inicial das infeções vertebrais normalmente consiste em antibióticos, 

analgésicos e repouso (Thomas 2000; Devecioglu et al. 2006). 

A chave de sucesso do tratamento é a utilização do antibiótico correto em relação ao 

microrganismo em causa (Betbeze and McLaughlin 2002) 
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 Tabela 3 - Antibióticos eficazes contra os organismos mais comuns causadores de discoespondilite em 

cães (adaptado de (Platt 2004; Gorgi and O'Brien 2007; Greene and Bennett 2012). 

 

Como muitos animais estão imunodeprimidos, os antibióticos bactericidas são os mais 

adequados (Thomas 2000). 

 A seleção do antibiótico é feita com base nos resultados da cultura e nos testes de 

sensibilidade do sangue e urina (Lorenz et al. 2011b). Enquanto se espera por estes 

resultados, pode-se fazer um tratamento empírico (Tepper et al. 2007), assumindo que o 

organismo em causa é o mais comummente isolado em pacientes com discoespondilite – 

Staphylococcus coagulase-positiva (LeCouteur and Grandy 2004; Tepper et al. 2007). Se não é 

isolado nenhum organismo, pode-se continuar o tratamento empírico, isto se o animal estiver a 

responder bem (Gorgi and O'Brien 2007). Os antibióticos mais eficazes para este propósito são 

as Cefalosporinas de primeira geração (Betbeze and McLaughlin 2002), as Penicilinas β-

lactamase resistentes (Packer et al. 2005; Greene and Bennett 2012) (como a Cefradina ou a 

Cloxacilina (Corlazzoli and Pizzirani 1998)) e a Clindamicina (Betbeze and McLaughlin 2002), e 

são necessárias doses elevadas para que se atinjam as concentrações terapêuticas no espaço 

intervertebral (Burkert et al. 2005). O Trimetopim, as Sulfamidas e o Cloranfenicol são menos 

eficientes, mas por outro lado são mais baratos (Betbeze and McLaughlin 2002). Em medicina 

humana, o tratamento empírico é feito com uma combinação de β-lactâmicos com 

Organismo Antibiótico Dose 

Staphylococcus spp. 

Cefalexina 20-30mg/kg PO TID 
Amoxicilina + Ácido Clavulânico 12,5-25mg/kg PO BID-TID 
Oxacilina 15-25mg/kg PO TID-QID 
Cefazolina 20-25mg/kg IV, IM, SC QID 

Streptococcus spp. 

Amoxicilina 20-22mg/kg PO BID-TID 

Amoxicilina + Ácido Clavulânico 12,5-25mg/kg PO BID-TID 

Clindamicina 11mg/kg PO, IM, IV BID-TID 

Ampicilina 22mg/kg PO, IM, IV, SC TID-QID 

Penicilina G 40000-50000 U/kg PO, SC QID 

Brucella canis 
Enrofloxacina 10-20mg/kg PO SID 
Doxiciclina 20-25mg/kg PO BID 
Tetraciclina 10-20mg/kg PO TID 

Escherichia coli 

Enrofloxacina 10-20mg/kg PO, IV SID 

Amoxicilina + Ácido Clavulânico 12,5-25mg/kg PO BID-TID 

Cefalexina 20-30mg/kg PO TID 

Cefazolina 20-25mg/kg IV, IM, SC QID 

Cloranfenicol 22mg/kg PO, IV, SC TID 

Actinomyces spp. Penicilina G 100000U/kg IV, IM, SC QID 

Aspergillus spp. 

Cetoconazole 10mg/kg PO BID 

Fluconazole 5mg/kg PO BID 

Itraconazole 5 mg/kg PO BID 

Anfotericina B 0,25 mg/kg IV QOD 
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Fluoroquinolonas ou Aminoglicosídeos. Estes antibióticos começam a ser utilizados em casos 

que seja necessário um tratamento mais agressivo (Burkert et al. 2005). 

 Pacientes que apresentem febre, sinais neurológicos, ou uma rápida progressão da 

sintomatologia, podem ser tratados inicialmente com antibiótico intravenoso, durante 3 a 5 dias, 

e depois continuar o tratamento sob a forma oral (Betbeze and McLaughlin 2002). Aqueles com 

progressão lenta da dor espinhal, podem iniciar logo o tratamento via oral (Thomas 2000). 

 A duração ideal do tratamento ainda não foi determinada por estudos controlados 

(Thomas 2000), mas deve ser de pelo menos 6 (Betbeze and McLaughlin 2002; Gorgi and 

O'Brien 2007) a 8 semanas (Thomas 2000; Lorenz et al. 2011b), na tentativa de eliminar 

completamente a infeção e prevenir recidivas (Thomas 2000). Contudo, há casos em que se 

tem de prolongar até 6 meses, principalmente em infeções fúngicas (Krastev et al. 2008). Um 

estudo recente, feito por Burkert et al (2005), mostrou que a duração média do tratamento era 

de 54 semanas. 

A antibioterapia resulta num melhoramento rápido em 4 a 5 dias, havendo resolução de 

alguns sinais clínicos, como febre e hiperestesia (Shamir et al. 2001; Kinzel et al. 2005), ao 

contrário dos sinais neurológicos, que demoram mais tempo a resolverem-se (Corlazzoli and 

Pizzirani 1998). Caso não haja melhoras em 5 a 10 dias, deve-se rever o plano de tratamento 

(Greene and Bennett 2012). Como opções temos, escolher um antibiótico diferente, ou fazer 

cultura do espaço discal afetado por aspiração com agulha (Thomas 2000). 

 No caso de B. canis ser a causa da discoespondilite, pode-se combinar Tetraciclinas 

com Aminoglicosídeos (Devecioglu et al. 2006; Tipold and Stein 2010). Também se podem 

utilizar Fluoroquinolonas em cães com discoespondilite associada a brucelose (Betbeze and 

McLaughlin 2002), pois têm uma boa penetração no tecido ósseo (Gorgi and O'Brien 2007). No 

entanto, há uma elevada percentagem de recidiva de brucelose após o tratamento, muito 

provavelmente devido ao facto desta bactéria ser intracelular (Anderson and Binnington 1983; 

Thomas 2000). É necessário fazer testes serológicos e bacteriológicos, pelo menos durante 6 

meses, para ir controlando a evolução do tratamento (Anderson and Binnington 1983; 

Corlazzoli and Pizzirani 1998). A castração resolve, ou previne, anormalidades associadas com 

a brucelose e reduz o risco de transmissão, tanto a outros animais como a pessoas (Gorgi and 

O'Brien 2007; Tipold and Stein 2010), principalmente grávidas, crianças e imunodeprimidos 

(Betbeze and McLaughlin 2002). 

 As discoespondilites fúngicas são raras, mas um desafio ao tratamento, pois tende a ser 

bastante longo (Sanches and Coutinho 2007). No caso de aspergilose sistémica, o uso de 

Anfotericina B é considerado o tratamento de eleição, especialmente em infeções severas 

(Devecioglu et al. 2006). É administrado em infusão lenta intravenosa (Sanches and Coutinho 

2007), num rácio de 0,5mg/kg em 500-1000mL, em solução de dextrose 5%, em dias 
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alternados, até se conseguir uma dose cumulativa de 9-12mg/kg (Corlazzoli and Pizzirani 

1998). Contudo, é necessário ter atenção à sua nefrotoxicidade, pois vai ser um tratamento de 

longa duração (Sanches and Coutinho 2007) e também já parecem estar a aparecer algumas 

resistências, principalmente por parte de Aspergillus terreus (Krastev et al. 2008). A utilização 

de Itraconazole é uma alternativa de tratamento, podendo ser dado por maiores períodos de 

tempo, sem que cause tantos efeitos secundários (Corlazzoli and Pizzirani 1998). Mas, além de 

ser um medicamento caro, o sucesso atingido é restrito (Betbeze and McLaughlin 2002). Pode-

se utilizar uma dose de 5mg/kg PO BID, mas caso a resposta não seja boa, é possível 

aumentar em 50%. Em casos de aspergilose humana invasiva é recomendado, sempre que 

possível, remover o tecido infetado (Corlazzoli and Pizzirani 1998). O tratamento de infeções 

por Scedosporium spp. é muito complicado, pois este fungo é muito resistente ao tratamento 

tradicional com antifúngicos, como Anfotericina B, Miconazole, ou Itraconazole. O Voriconazole 

é um dos melhores tratamentos (Meletiadis et al. 2002). Sempre que possível, deve excisar-se 

o tecido infetado, pois é a forma ideal de tratamento. Em cães, a infeção sistémica 

normalmente é fatal, mas infeções localizadas podem ser resolvidas com o tratamento 

apropriado (Hugnet et al. 2009). Para o tratamento de candidíase, o Cetoconazole e o 

Fluconazole são os mais recomendados, apesar de haver suscetibilidade variável consoante a 

espécie em causa (Krastev et al. 2008). 

Após a remoção cirúrgica de praganas, deve-se também fazer tratamento com 

antibiótico, visto estas estarem muitas vezes associadas à presença de bactérias, 

principalmente anaeróbias, sendo a mais frequentemente isolada Actinomyces spp. (Corlazzoli 

and Pizzirani 1998). O antibiótico de eleição para estes casos é a Penicilina (Betbeze and 

McLaughlin 2002), em doses elevadas (Corlazzoli and Pizzirani 1998) e deve ser administrada 

por longos períodos de tempo (Thomas 2000), no mínimo 4 meses (Corlazzoli and Pizzirani 

1998). Algumas espécies respondem de forma menos eficaz à Ampicilina, pois já existem 

algumas resistências. Outros antibióticos possíveis são a Clindamicina, o Cloranfenicol em 

associação com a Eritromicina, e o Hidroclorito de Minociclina. Os Aminoglicosideos, o 

Metronidazole, a Cefalexina e a Oxaciclina são menos eficazes (Betbeze and McLaughlin 

2002). 

 Hoje em dia, um problema que se observa é que muitos animais já fizeram algum 

tratamento prévio com antibióticos, antes de serem observados pelo veterinário, e alguns 

microrganismos que se encontravam em circulação, ou na urina, foram eliminados. Isto leva a 

culturas de urina e sangue negativas. Contudo, há agentes que ficam sequestrados na porção 

avascular do disco intervertebral, ou no foco primário da infeção, que não foram atingidos pelo 

antibiótico. O término prematuro da antibioterapia pode permitir que haja nova disseminação 

sistémica dos locais onde há sequestro, levando a recidivas (Burkert et al. 2005). 
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Aproximadamente 18% de Staphylococcus spp. coagulase-positiva são resistentes ao 

tratamento com Cefalosporinas (Prescott et al. 2002) e têm vindo a crescer também as 

resistências à Meticilina. Portanto, a administração empírica de Cefalosporinas de primeira 

geração, de forma isolada, pode não ser efetiva no controlo da infeção em cães com 

discoespondilite (Burkert et al. 2005). Nas últimas décadas, estirpes de Staphylococcus 

resistentes à Meticilina têm vindo a ser um problema emergente (Schwartz et al. 2009). Estas 

estirpes são resistentes a todos os antibióticos β-lactâmicos, como Cefalosporinas e 

Penicilinas, e demonstram resistência adicional contra outras classes de antibióticos (Leonard 

and Markey 2008). Staphylococcus aureus resistentes à Meticilina isolados em cães e gatos 

são idênticos aos isolados em humanos (Strommenger et al. 2006) e nestes provocam, 

normalmente, infeções fatais. Há uma forte suspeita de que a transmissão destes agentes 

possa ocorrer dos humanos para os animais e vice-versa (Schwartz et al. 2009). A maioria dos 

cães atingidos por estas estirpes está associada com infeções pós-operatórias e feridas 

abertas (O'Mahony et al. 2005). Um estudo feito por Schwartz et al (2009) demonstra a 

importância de se fazer, o mais cedo possível, a cultura e os testes de sensibilidade quando há 

suspeita de discoespondilite, especialmente porque os antibióticos β-lactâmicos são, em regra, 

a primeira escolha, enquanto se esperam pelos resultados da cultura e antibiograma. Com este 

estudo, pode-se começar a ter em conta que se deve escolher uma classe diferente de 

antibióticos como primeira linha de tratamento (Schwartz et al. 2009).  

 Para além da antibioterapia, deve-se restringir a atividade física do animal, para 

minimizar o desconforto e a possibilidade de ocorrerem fraturas patológicas, ou luxações 

(Burkert et al. 2005). O exercício físico deve ser retomado de forma gradual ao longo de várias 

semanas, após 3 a 6 semanas de restrição (Gorgi and O'Brien 2007). Como adjuvante, devem-

se administrar AINEs para a analgesia e, juntamente com repouso, promover o controlo dos 

sinais de dor e claudicação (Lorenz et al. 2011b). Porém, devem ser utilizados de forma 

cautelosa, pois podem causar melhoras temporárias dos sinais clínicos, mesmo havendo 

progressão da infeção (Thomas 2000). Também se pode fazer uma combinação de AINEs com 

opióides (Gorgi and O'Brien 2007). Só devem ser administrados durante 3 a 5 dias, para avaliar 

a eficácia do tratamento antibioterapêutico (Platt 2004). A utilização de corticoesteroides, ou 

qualquer outro tipo de agente imunossupressor, é contraindicada em casos de infeção vertebral 

(Platt 2004), pois podem afetar a resposta imunitária (Corlazzoli and Pizzirani 1998). 

Os exames radiográficos devem-se fazer a cada 4-8 semanas durante o tratamento, 

para monitorizar a progressão, ou regressão, das lesões, como o desaparecimento da lise 

óssea, ou a ocorrência de fusão vertebral (Gorgi and O'Brien 2007; Greene and Bennett 2012). 

Por vezes, é difícil diferenciar lesões associadas a discoespondilite ativa, de alterações 

degenerativas (Burkert et al. 2005). A monitorização destas lesões radiograficamente permite 
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que se tomem decisões em relação à duração do tratamento e à escolha do antibiótico 

(Betbeze and McLaughlin 2002). Os sinais radiográficos que demonstram ausência de infeção 

são a inexistência de focos líticos, a perda das margens escleróticas formadas à volta dos 

locais de lise, ou a união das vértebras afetadas (Shamir et al. 2001; Burkert et al. 2005). O 

facto de, por vezes, aparecer um aumento da lise óssea, mesmo após algumas semanas de 

antibioterapia, é devido ao processo de reabsorção óssea no local da lesão, antes que ocorra 

nova formação óssea (Shamir et al. 2001). No entanto, as imagens devem ser comparadas 

com os outros estudos radiográficos efetuados ao longo do tratamento (Burkert et al. 2005), 

mas também não nos devemos esquecer das limitações do Rx (Betbeze and McLaughlin 

2002). As melhoras radiográficas podem demorar cerca de 2 a 4 semanas até se observarem e 

extensas áreas de remodelação óssea podem mascarar a lise óssea ativa (Sciuk 2004). Mas 

há animais que demoraram até 12 semanas a apresentar melhoras radiográficas após o início 

da antibioterapia (Shamir et al. 2001). Como tal, é prudente estender a antibioterapia por mais 

4 a 6 semanas após a resolução radiográfica da lise óssea (Shamir et al. 2001; Betbeze and 

McLaughlin 2002). Contudo, a demora da resolução dos sinais radiográficos não está 

correlacionada com a gravidade dos sinais clínicos, duração da doença aquando a 

apresentação, ou com a localização da lesão (Shamir et al. 2001). Nos casos em que a 

resolução da infeção esteja em dúvida, é possível fazer estudos de cintigrafia e verificar se 

realmente há resolução total (Sciuk 2004; Burkert et al. 2005). 

Os animais que têm deficits neurológicos graves, com grandes alterações radiográficas, 

ou sinais de doença sistémica, beneficiam de alguns dias de hospitalização com administração 

de antibiótico endovenoso e cuidados de suporte, como fluidoterapia e analgésicos, antes de 

iniciar o tratamento antibiótico oral (Greene and Bennett 2012). Em humanos, a hospitalização 

faz parte da intervenção inicial de discoespondilite, com administração de antibióticos 

endovenosos pelo menos 6 semanas. Também é recomendado o uso de um colete para ajudar 

a prevenir malformações na coluna (Friedman et al. 2002). 

Quando os deficits neurológicos são grandes, o animal, no final do tratamento médico, 

pode necessitar de algumas sessões de fisioterapia (Gorgi and O'Brien 2007). 

 

8.2. Tratamento Cirúrgico 

 É um tratamento raramente requerido, pois a maioria dos animais responde bem ao 

tratamento médico apropriado (Kinzel et al. 2005). 

 As indicações para cirurgia são (1) biopsia aberta, quando os animais não respondem 

ao tratamento inicial e (2) para fazer descompressão em pacientes com deficits neurológicos 

severos, quando há evidência de compressão na mielografia, TC, ou RM (Corlazzoli and 

Pizzirani 1998). 
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 O objetivo da biopsia cirúrgica é obter amostras para cultura (Betbeze and McLaughlin 

2002) e para exame microscópico (Thomas 2000), a fim de se poder traçar um melhor plano de 

tratamento (Betbeze and McLaughlin 2002). O disco intervertebral afetado é curetado e a 

amostra retirada é enviada para o laboratório (Thomas 2000). 

A hemilaminectomia é útil para fazer a descompressão medular causada pela 

proliferação tissular, fratura, luxação, ou abcesso epidural e é preferível à laminectomia dorsal, 

pois destabiliza menos a coluna vertebral (Betbeze and McLaughlin 2002; Fossum 2005). 

Dependendo das situações, é aconselhável fazer mielografia, TC, ou RM antes da cirurgia, 

para determinar se realmente é necessária cirurgia, e planear todo o procedimento (Greene 

and Bennett 2012). As lesões são curetadas, de forma intensiva, e o material necrótico e o 

disco são guardados para cultura e exame microscópico (Auger et al. 2000). Pode ser 

necessária estabilização cirúrgica (Thomas 2000) caso, por exemplo, o defeito ósseo seja 

grande e haja a necessidade de colocar um enxerto ósseo esponjoso (Corlazzoli and Pizzirani 

1998), ou utilizar uma técnica de distração-fusão (Auger et al. 2000). Também tem vindo a ser 

utilizada a colocação de cimento ósseo impregnado com antibiótico (Greene and Bennett 

2012). Auger et al (2000), realizaram cirurgia de estabilização vertebral, na região 

lombossagrada, em 4 animais, conseguindo a fusão dor corpos vertebrais, num período de 10 

semanas, em 75% dos casos. Mais recentemente (2005), Kinzel et al tentaram fazer uma 

discectomia parcial percutânea, guiada por fluoroscopia. É uma técnica de natureza muito 

menos invasiva e foi usada por estes autores no tratamento de discoespondilites 

toracolombares em 10 cães. Removem-se amostras com 5mm de diâmetro da porção central 

do disco, permitindo uma fenestração similar à da cirurgia descompressiva aberta, mas sem 

causar a instabilidade das vértebras adjacentes, promovendo também a neovascularização e a 

produção de tecido de granulação, semelhante ao que acontece com a curetagem. Além disso, 

dá a possibilidade de recolha de amostras, para cultura e antibiograma, diretamente da região 

infetada. Este método permite também a administração de antibióticos localmente (Kinzel et al. 

2005). 

Os animais que apresentem fístulas que não cicatrizam, também são bons candidatos a 

cirurgia, mesmo na ausência de sintomatologia neurológica. Os objetivos desta intervenção são 

explorar a trajetória da fístula, fazer uma curetagem extensiva, recolher amostras para cultura e 

remover os corpos estranhos. A aproximação cirúrgica pode ser lateral, ou transabdominal, e 

segue-se o trajeto da fístula injetando-se azul-de-metileno 12h a 24h antes da intervenção. 

Este corante vai revelar o tecido avascular, pois o que está vascularizado não retém o corante. 

No final deste procedimento, é recomendável a colocação de drenos na zona de intervenção 

(Corlazzoli and Pizzirani 1998). 
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Em casos raros, de não resposta ao tratamento médico, é possível fazer desbridamento 

do disco intervertebral para remover o tecido infetado e desvitalizado (Betbeze and McLaughlin 

2002). 

 

 

9. PROGNÓSTICO 

 O prognóstico de pacientes com discoespondilite vai depender da etiologia, dos sinais 

neurológicos e da resposta inicial ao tratamento médico (Packer et al. 2005). 

 Como fatores favoráveis de prognóstico temos (1) deficits neurológicos ausentes ou 

mínimos, (2) boa resposta ao tratamento, (3) ausência de doença sistémica e (4) deteção 

precoce da doença (<2 semanas) (Gorgi and O'Brien 2007). 

 Quanto ao prognóstico da discoespondilite associada à presença de corpos estranhos é 

relativamente mau, caso não respondam ao tratamento médico, uma vez que a remoção 

cirúrgica não é fácil, pois muitas vezes não se encontram todos os fragmentos do mesmo, 

provocando muitas recidivas (Corlazzoli and Pizzirani 1998). Cães com brucelose, aspergilose, 

ou scedosporiose, têm, à partida, um mau prognóstico (Packer et al. 2005), mas infeções por 

candidíase têm bom prognóstico (Krastev et al. 2008). 

 As recidivas são sempre possíveis, especialmente nos animais em que a antibioterapia 

é descontinuada prematuramente (Gorgi and O'Brien 2007), em imunodeprimidos e naqueles 

infetados com B. canis e por fungos (Thomas 2000). 

A discoespondilite como causa de morte é rara em animais, a não ser devido a deficits 

neurológicos muito graves, ou nos animais em que há indisponibilidade de tratamento por parte 

dos proprietários e são assim eutanasiados (Burkert et al. 2005). 
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CAPÍTULO II – APRESENTAÇÃO DOS CASOS CLÍNICOS 

 

1. MATERIAL E MÉTODOS 

Os sete cães incluídos nesta dissertação de mestrado apresentaram-se na Referência 

Veterinária, Cascais, com história clínica de dor lombar. O intervalo de idades situava-se entre 

os 4 meses e 9 anos de idade. As raças apresentadas foram Rottweiler, Perdigueiro Português, 

Cocker Spaniel, Golden Retriever, Bulldog Francês, Springer Spaniel e Presa Canário. Dos 

animais selecionados, 5 eram machos e 2 eram fêmeas. 

A seleção dos 7 animais foi efetuada com base em todos os animais que surgiram à 

consulta com sinais de dor na coluna vertebral, durante os meses de estágio, e na 

aproximação diagnóstica por Rx Digital (DRGEM VXR-16M) e/ou Ressonância Magnética 

(ESAOTE s.p.a. Vet-MR 0,2T Genoa – Italy), que demonstraram sinais de discoespondilite. 

 Os seguintes gráficos demonstram a casuística observada, no serviço de neurologia, 

durante o período do estágio curricular, que decorreu entre os meses de setembro de 2011 a 

janeiro de 2012, inclusive. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Casuística observada no serviço de Neurologia da Referência Veterinária num período de 5 

meses. (A) Distribuição dos casos observados no serviço de Neurologia e (B) distribuição dos casos de origem 

inflamatória/infeciosa observados no serviço de Neurologia 

 

Caso clínico nº1 

 Identificação: 

 Canídeo, raça Rottweiler, macho inteiro, 6 anos de idade. 

 História Clínica: 

 O animal foi apresentado à consulta de referência por demonstrar dor na realização de 

movimentos bruscos e ao saltar, desde há cerca de 3 semanas. Não havia história de 

traumatismo conhecido. Foi-lhe receitado Firocoxib, que continuava a tomar aquando a 

consulta. 

A B 
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 Exame Neurológico: 

Estado mental alerta, com comportamento agressivo. Ligeira ataxia dos membros 

pélvicos e proprioceção mais lenta no membro pélvico direito. Dor à palpação da coluna 

lombar. Restante exame neurológico sem alterações significativas. 

Com base no exame neurológico e história clínica, foi possível localizar a lesão na 

região lombar. 

Diagnósticos Diferenciais: 

Relacionando a história clínica e o exame neurológico apresentado, temos como 

principais diagnósticos diferenciais as causas degenerativa, como hérnia discal, nódulo de 

Schmorl e espondilose deformante; inflamatória/infeciosa, como discoespondilite, espondilite; e 

neoplásica, como tumores vertebrais, linfoma. 

Exames Complementares: 

Foi realizado um estudo radiológico de toda a coluna vertebral, onde se salientaram 

alterações na região lombar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Rx da região lombar da coluna vertebral, onde se observa um aumento difuso da radiopacidade nos 

corpos vertebrais L3-L4 (setas brancas) e áreas de lise (seta vermelha) adjacente ao espaço discal, que se 

encontrava diminuído. 

 

Foi então proposto a realização de RM, para melhor avaliação da região lombar e 

realizaram-se sequências ponderadas em T1, ponderadas em T2 e STIR. Após a 

administração endovenosa de contraste Gadolínio realizaram-se sequências ponderadas em 

T1.  
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Fig. 2 - RM da região lombar. (A) imagem sagital ponderada em T2, onde se observa hiperintensidade do 

disco intervertebral L3-L4 (seta branca), que ultrapassa os limites discais e invade os corpos vertebrais adjacentes, 

os quais apresentam irregularidade nos seus contornos (seta vermelha); (B) imagem dorsal em STIR, onde se 

observa hiperintensidade dos tecidos paravertebrais (setas brancas), com maior incidência do lado direito, e que se 

prolonga cranial e caudalmente, hiperintensidade do disco intervertebral L3-L4 e perda do contorno vertebral das 

vértebras adjacentes; (C) imagem transversal ponderada em T1 após contraste Gadolínio: i) ao nível da vertebra 

lombar L3, onde se observa compressão extramedular moderada do lado direito (seta branca); ii) na transição das 

vértebras lombares L3-L4, onde se observa intensificação de sinal após contraste dos tecidos adjacentes (setas 

brancas). 

 

No final do exame, procedeu-se à punção com agulha, do disco intervertebral afetado 

(L3-L4). O material obtido nas punções seguiu para exames citológico e microbiológico (cultura 

e Teste de sensibilidade a antibióticos (TSA)). Os resultados demonstraram presença de 

Staphylococcus epidermidis (Meticilina resistente). O TSA revelou que o microrganismo isolado 

era sensível a um único antibiótico, o Florfenicol. 

Cii Ci 
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Diagnóstico: 

Diagnóstico compatível com discoespondilite nas vértebras L3-L4. 

Tratamento: 

Iniciou-se tratamento anti-inflamatório, com Meloxicam, durante 5 dias, e antibiótico, 

com Cefalexina e Enrofloxacina até à chegada dos resultados do TSA. O tratamento com 

Florfenicol só foi iniciado 2,5 semanas após a chegada dos resultados, uma vez que os 

proprietários não compareceram, como combinado, à consulta. 

Evolução: 

Quatro dias após o início do tratamento com Florfenicol, o animal encontrava-se 

queixoso no local das injeções, que eram dadas via subcutânea, onde apresentava um nódulo, 

taquipneico, com hipersalivação e descoordenação motora. O médico veterinário da clínica que 

referenciou o caso aconselhou deslocação a um hospital veterinário com urgência e 

obrigatoriedade de vigilância contínua durante 24 horas. Aí, suspendeu-se a medicação 

antibiótica e o animal foi sujeito a análises sanguíneas. Uma semana depois o animal já se 

encontrava estabilizado, apesar do nódulo no local das injeções ainda permanecer. Até à data 

não se sabe se recomeçou ou não o antibiótico. 

 

Caso clínico nº2 

Identificação: 

Canídeo, raça Perdigueiro Português, fêmea castrada, 3 anos de idade. 

História Clínica: 

 Foi apresentada à consulta de referência, para segunda opinião, com história de 

discoespondilite recorrente nas vértebras lombares L2-L3, desde há cerca de 5 meses. Esta 

recidivava quando parava o tratamento antibioterápico. Desde a mesma data tinham surgido 

umas fístulas cutâneas entre a região torácica e abdominal, que tinham sido exploradas 

cirurgicamente, sem que houvesse resolução das mesmas. Também tinha história de 

pneumotórax, resolvido há cerca de 2 anos, e de discoespondilite em L5, cerca de 1 ano antes, 

igualmente resolvida. Os proprietários referiram que tinha vindo a perder peso. 

Exame Neurológico: 

Ligeira sensibilidade à palpação da coluna vertebral lombar cranial. O restante exame 

neurológico não apresentava alterações significativas. 

Foi possível localizar a lesão na região toracolombar/lombar cranial. 

Diagnósticos Diferenciais: 

Relacionando a história clínica com o exame neurológico, temos como principal 

disgnóstico diferencial a discoespondilite. No entanto, também se deve incluir outras doenças 
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inflamatórias/infeciosas, como epifisite, espondilite e epidurite; e neoplasia, como tumores 

vertebrais, linfoma. 

Exames Complementares: 

Uma vez que neste caso o animal já vinha com história de discoespondilite 

diagnosticada por Rx simples, optou-se pela realização de RM. A região lombar foi estudada 

por RM e realizaram-se sequências ponderadas em T1, ponderadas em T2 e STIR. 

Posteriormente foi administrado, por via endovenosa, contraste Gadolínio e realizaram-se 

sequências ponderadas em T1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 - RM da região lombar cranial. (A) imagem sagital ponderada em T2, onde se observa, na porção 

ventral do disco intervertebral L2-L3, uma área oval hiperintensa contendo uma estrutura hipointensa (seta 

vermelha) com uma alteração de sinal difusa dos tecidos envolventes (setas brancas) que desviam a Aorta 

abdominal ventralmente e irregularidades nos contornos vertebrais das vértebras adjacentes; (B) imagem dorsal em 

STIR, onde se observa hiperintensidade dos tecidos paravertebrais adjacentes (asteriscos); (C) imagem parassagital 

ponderada em T1 após contraste Gadolínio, onde se observa uma área oval hiperintensa que contem uma estrutura 

com sinal similar ao do músculo, intensificação de sinal após contraste nos tecidos paravertebrais (setas) e perda 

B A 

D C 
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dos contornos vertebrais das vértebras adjacentes; (D) imagem transversal ponderada em T1 após contraste 

Gadolínio, onde se observa uma estrutura de intensidade similar ao do músculo (seta branca), com um perímetro 

que capta contraste (seta vermelha), que apresenta uma posição ventrolateral esquerda entre as vértebras L2-L3 e 

intensificação de sinal difuso dos tecidos paravertebrais. 

Diagnóstico: 

Diagnóstico de discoespondilite e retroperitonite ao nível das vértebras lombares L2-L3, 

com uma estrutura compatível com um corpo estranho. 

Tratamento: 

Formulada a suspeita de corpo estranho, procedeu-se a tratamento cirúrgico para a sua 

remoção e limpeza do abcesso. O acesso à coluna vertebral foi realizado pelo lado esquerdo, 

ao nível das vértebras lombares L2-L3, desbridamento da fibrose perivertebral, identificação e 

remoção do corpo estranho no seu interior (pragana). Realizou-se também lavagem e limpeza 

cirúrgica da zona. Um fragmento do corpo estranho foi enviado para cultura e os resultados 

vieram negativos. 

Iniciou-se tratamento antibioterápico com Amoxicilina e Ácido Clavulânico, BID, durante 

4 semanas, ou até ao encerramento das fístulas, e um AINE, Meloxicam, durante 5 dias. 

Evolução: 

Dois meses após a cirurgia, o animal já tinha ganho peso, já não apresentava dor 

lombar e já tinha aumentado o nível de atividade física. 

No controlo radiográfico, apresentava sinais de regressão da lesão e espondilose 

deformante, mostrando radiopacidade vertebral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 - Rx de controlo, da região toracolombar, 2 meses após a cirurgia, onde se observa ligeira 

radiolucência dos corpos vertebrais L2 e L3, que estão unidos (seta branca), e espondilose deformante (setas 

pretas). 

 

Não voltaram a ocorrer recidivas até à data. 



Apresentação dos Casos Clínicos 

 

36 
 

 

Caso clínico nº3 

Identificação: 

Canídeo, raça Cocker Spaniel, macho inteiro, 5 meses de idade. 

História Clínica: 

 Os proprietários referiram que teve problemas de pele e, após uma biopsia, ficou "com o 

pescoço torto". Fez tratamentos com anti-inflamatórios corticoesteroides, complexo vitamínico 

(Neurobion®), alimento composto para cães com propriedades antioxidantes e regeneradoras 

(Kimiadapt®). Segundo os proprietários, teve um episódio de febre com dor e trombocitopenia. 

Fez tratamento para "febre da carraça" com Prednisolona, Tramadol, complexo vitamínico 

(Neurobion®), Amoxicilina + Ácido Clavulânico. No dia da consulta estava medicado com 

Cefalexina e Nimesulida. 

Exame Neurológico: 

Claudicação dos membros pélvicos e algum grau de cifose e dor à palpação dos 

fémures e região lombossagrada. Na avaliação dos pares cranianos apresentava inclinação da 

cabeça para o lado esquerdo, estrabismo posicional do olho esquerdo e reações de ameaça 

inconsistentes. O restante exame neurológico não apresentava alterações significativas 

Com base na história clínica e no exame neurológico, localizou-se uma lesão no 

aparelho vestibular periférico esquerdo e outra lesão na região lombar baixa. 

Diagnósticos Diferenciais: 

Relacionando a história clínica e o exame neurológico apresentado, temos como 

principais diagnósticos diferenciais para a lesão localizada na região lombar as causas 

inflamatórias/infeciosas, como discoespondilite, espondilite, fisite vertebral; e traumatismo, 

como fratura. Para a lesão vestibular periférica crónica, os principais diagnósticos diferenciais 

as causas inflamatória/infeciosa, como otite média/interna; e idiopática, como doença vestibular 

idiopática. 

Exames Complementares: 

Foi realizado um estudo radiológico de toda a coluna vertebral, onde se salientaram 

alterações na região lombossagrada. 
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Fig. 5 - Rx da região lombossagrada da coluna vertebral, onde se observa aumento difuso da 

radiopacidade vertebral, com lise óssea nas extremidades vertebrais L7 e S1 (seta preta), esclerose reativa de 

ambos corpos vertebrais (setas brancas) e alteração no espaço discal correspondente. 

 

Foi proposto a realização de RM da região lombossagrada e realizaram-se sequências 

ponderadas em T1, ponderadas em T2 e STIR. Seguidamente, foi administrado contraste 

Gadolínio endovenoso e realizaram-se sequências ponderadas em T1. Estudou-se também a 

região dos ouvidos médios e internos, bem como o neurocrânio, onde não se detetaram 

alterações de sinal que sugerissem processo inflamatório ativo. 
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Fig. 6 - RM da região lombossagrada. (A) imagem sagital ponderada em T2, onde se observa 

hiperintensidade do disco intervertebral L7-S1 (seta preta), com protrusão dorsal para a cauda equina, que exerce 

compressão extramedular (seta branca), e lise dos corpos vertebrais adjacentes; (B) imagem sagital em STIR, onde 

se observa hiperintensidade dos tecidos paravertebrais e do disco intervertebral L7-S1 (setas brancas) e perda do 

contorno vertebral das vértebras adjacentes; (C) imagem sagital ponderada em T1, onde se observa irregularidade 

dos contornos vertebrais (seta); (D) imagem sagital ponderada em T1 após contraste, onde se observa 

intensificação após contraste do disco intervertebral e tecidos adjacentes (setas). 

Procedeu-se à colheita de material, com agulha espinhal, na zona afetada (L7-S1) para 

exame microbiológico. Os resultados demonstraram-se negativos. 

Diagnóstico: 

Lesão nas vértebras lombares L7-S1 e do disco intervertebral correspondente, muito 

sugestiva de discoespondilite. 

Tratamento: 

Iniciou-se tratamento anti-inflamatório com Carprofeno, durante 5 dias, e 

antibioterapêutico, com Cefadroxil, até se achar necessário. 

Evolução: 

Quinze dias após o início do tratamento, o animal apresentava melhoras significativas, 

apresentando uma locomoção sem alterações. Deram-se indicações para continuar o 

tratamento. 

Dois meses após a realização da RM, e início do tratamento, o controlo radiográfico 

demonstrou regressão da lesão. O médico veterinário que referenciou o caso optou por 

terminar o tratamento, não voltando a ocorrer recidivas. 
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Fig. 7 – Rx de controlo da região lombossagrada da coluna vertebral, 2 meses após o início do tratamento, 

onde se observa diminuição da lise óssea e perda das margens escleróticas, com aparecimento de espondilose 

(seta preta). 

 

Caso clínico nº4 

Identificação: 

 Canídeo, raça Golden Retriever, fêmea inteira, 4 meses de idade. 

História Clínica: 

 História de gastroenterite hemorrágica há duas semanas. Já durante o período de 

convalescença começou a mostrar dor, acompanhada de cifose lombar e episódios febris. 

Exame Neurológico: 

 Postura de cifose, com correção proprioceptiva lenta nos membros pélvicos, mas 

presente, e dor intensa à palpação lombar. O restante exame neurológico não apresentava 

alterações significativas. 

Com base no exame neurológico e história clínica, foi possível localizar a lesão na 

região lombar baixa. 

Diagnósticos Diferenciais: 

Relacionando a história clínica e o exame neurológico apresentado, temos como 

principais diagnósticos diferenciais as causas inflamatória/infeciosa, como discoespondilite, 

espondilite, fisite vertebral; e traumatismo, como fratura. 

Exames Complementares: 

Foi realizado um estudo radiológico de toda a coluna vertebral, onde se salientaram 

alterações na região lombar. 
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Fig. 8 - Rx da região lombar da coluna vertebral, onde se observa diminuição do espaço intervertebral L3-

L4, aumento difuso da radiopacidade nos corpos vertebrais L3-L4, áreas de lise adjacente ao espaço discal (seta) e 

os corpos vertebrais L3 e L4 não se encontram alinhados. 

Realizou-se também RM da região lombar e efetuaram-se sequências ponderadas em 

T1, ponderadas em T2 e STIR. Em seguida, foi administrado contraste Gadolínio endovenoso e 

realizaram-se sequências ponderadas em T1 e T2. 
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Fig. 9 - RM da região lombar. (A) imagem sagital ponderada em T2, onde se observa marcada 

hiperintensidade do disco intervertebral L3-L4 (seta preta), e da região adjacente a este, com protusão dorsal para o 

canal medular (seta branca), perda de definição dos contornos vertebrais adjacentes e elevação do chão do canal 

vertebral neste ponto; (B) imagem dorsal em STIR, onde se observa hiperintensidade dos tecidos paravertebrais 

(setas pretas) e do disco intervertebral L3-L4; (C) imagem sagital ponderada em T1 após contraste, onde se observa 

marcada intensificação de sinal após contraste dos tecidos paravertebrais e do disco intervertebral L3-L4 (seta 

preta); (D) imagem transversal ponderada em T2 após contraste, onde se observa intensificação de sinal após 

contraste dos tecidos paravertebrais (setas pretas) e deformação da medula espinhal ventrolateralmente do lado 

direito por material proveniente do disco (seta branca). 

Procedeu-se a punção, por agulha espinhal, de material do disco intervertebral L3-L4, 

que foi enviado para citologia e microbiologia. Os resultados vieram negativos. 

Diagnóstico: 

Alterações sugestivas de discoespondilite, com formação de fratura patológica e algum 

grau de empiema epidural. 

Tratamento: 

Confinamento estrito, devido ao risco de agravamento da fratura. Iniciou-se tratamento 

antibioterápico, com Cefalexina, e anti-inflamatório, com Meloxicam.  

Evolução: 

Após o início do tratamento, o animal apresentou melhoras, tendo tido uma boa 

evolução até ao término do tratamento. Não voltaram a ocorrer recidivas. 

 

Caso clínico nº5 

Identificação: 

Canídeo, raça Bulldog Francês, macho inteiro, 3 anos de idade. 

História Clínica: 

O animal apresenta malformações vertebrais nas vértebras torácicas T5 e T9 e história 

de discoespondilite nas vértebras lombares L5-L6, diagnosticada 2 meses antes por RM. Foi 

tratada com antibiótico, Cefalexina, que promoveu melhoras acentuadas. Os proprietários 

referem recidiva dos sinais pouco tempo depois de descontinuar a antibioterapia e que perdeu 

algum peso. 

Exame Neurológico: 

 Paraparésia ambulatória, com ligeira cifose lombar e deficits posturais nos membros 

pélvicos, mas mais acentuado no membro pélvico direito. Desconforto à palpação da coluna 

lombar. O restante exame neurológico não apresentava alterações significativas. 

Com base no exame neurológico e história clínica, foi possível localizar a lesão na 

região lombar. 
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Exames Complementares: 

Foi realizado um estudo radiológico de toda a coluna vertebral, onde se salientaram 

alterações na região lombar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 - Rx da região lombar da coluna vertebral, onde se observa ligeiro aumento da radiopacidade, com 

lise óssea nas extremidades vertebrais L5 e L6 (seta branca), esclerose reativa de ambos corpos vertebrais, (setas 

pretas), ligeira proliferação óssea ventral em L6 (seta vermelha) e alteração no espaço discal correspondente, que 

está aumentado. 

 

Realizou-se punção, com agulha espinhal, do espaço discal L5-L6, e o material obtido 

foi enviado para análise citológica e para cultura e TSA. Os resultados evidenciaram a 

presença de Klebsiella pneumoniae pneumoniae. O TSA revelou que o microrganismo isolado 

era multirresistente aos principais antibióticos normalmente utilizados, sendo só sensível a 4: 

Amicacina, Ertapenem, Imipenem e Meropenem. 

Tratamento: 

Com os resultados do TSA, optou-se por escolher o Meropenem, na forma injetável, 

como antibiótico e Meloxicam como anti-inflamatório durante 5 dias.  

Evolução: 

Após 6 semanas de tratamento com Meropenem, notaram-se melhoras ao nível do 

comportamento do animal, apresentando-se muito mais ativo. Já não apresentava paresia dos 

membros pélvicos, nem sinais de dor, nem postura em cifose. Foram feitos Rx de controlo, 

onde se observava ainda uma ligeira lise das vértebras lombares L5-L6. Recomendou-se fazer 

mais 2 semanas de tratamento antibiótico. 
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Fig. 10 – Rx de controlo, da região lombar da coluna vertebral, 6 semanas após o início do tratamento, 

onde se observa ligeira lise vertebral em L5 e L6 (seta preta) e início de alguma espondilose (setas brancas). 

Após 10 semanas de ter terminado o tratamento com Meropenem, voltou a apresentar 

deficits neurológicos, com claudicação do membro pélvico direito e 4 dias depois ficou com 

incontinência fecal e urinária. Iniciou tratamento com Carprofeno. Após outros 4 dias, 

apresentava ligeiras melhorias em relação à incontinência urinária, referindo, os proprietários, 

que o animal tinha perdido o apetite e que as fezes estavam muito moles. 

Novo Exame Neurológico: 

Ligeira ataxia dos membros pélvicos, claudicação do membro pélvico direito e dor à 

palpação da coluna vertebral lombar. Apresentava também diminuição do reflexo anal direito. 

Restante exame neurológico sem alterações significativas. 

Com base no exame neurológico e história clínica, foi possível localizar a lesão entre os 

segmentos medulares L4-S3. 

Diagnósticos Diferenciais: 

Relacionando a história clínica e o exame neurológico apresentado, temos como 

principais diagnósticos diferenciais as causas degenerativa, como hérnia discal, nódulo de 

Schmorl e espondilose deformante; Inflamatória/infeciosa, como discoespondilite, espondilite; e 

neoplásica, como tumores vertebrais, linfoma. 

Novos Exames Complementares: 

Foi realizada uma RM da região lombar. O disco intervertebral L5-L6 não mostrou 

hipersinal em imagens ponderadas em T2 e STIR, nem se detetou um ganho significativo de 

sinal após contraste, com Gadolínio, sugerindo que a discoespondilite estava resolvida. Notou-

se protrusão do disco intervertebral L4-L5 e também o que parecia ser material discal extrudido 

no canal medular, ao nível do terço caudal da vértebra lombar L4. A medula espinhal e as 

raízes da cauda equina a este nível estavam desviadas dorsalmente e sofriam compressão 

moderada. 



Apresentação dos Casos Clínicos 

 

44 
 

Diagnóstico: 

Hérnia discal ao nível das vértebras lombares L4-L5, com compressão moderada da 

medula espinhal e raízes da cauda equina sobrejacentes. Foi sujeito a tratamento conservativo, 

demonstrando diminuição da ataxia e claudicação e recuperação do reflexo anal direito ao final 

de algumas semanas. 

 

Caso clínico nº6 

Identificação: 

Canídeo, raça Springer Spaniel, macho inteiro, 9 anos de idade. 

História Clínica: 

História anterior de discoespondilite em L7-S1, diagnosticada por RM, e prostatite, que, 

após o término da antibioterapia, com Cefalexina, o animal apresentava-se clinicamente 

melhor. No entanto, após 2 meses do fim do tratamento, voltou à consulta por subitamente ficar 

muito queixoso, com claudicação do membro pélvico direito e cifose. O proprietário referiu que 

parou o tratamento antes do que tinha sido recomendado, pois achava que o animal já 

apresentava melhoras. 

Exame Neurológico: 

 Claudicação do membro pélvico direito e cifose, com dor à palpação lombossagrada. O 

restante exame apresentava-se sem alterações significativas. 

 Com base no exame neurológico e história clínica, foi possível localizar a lesão na 

região lombar baixa. 

Diagnósticos Diferenciais: 

Relacionando a história clínica e o exame neurológico apresentado, temos como 

principais diagnósticos diferenciais as causas degenerativa, como hérnia discal, nódulo de 

Schmorl e espondilose deformante; inflamatória/infeciosa, como recidiva de discoespondilite, 

espondilite; e neoplásica, como tumores vertebrais, linfoma 

Exames Complementares: 

Foi efetuado um estudo radiográfico de toda a coluna vertebral, salientando-se 

alterações na região lombossagrada. 
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Fig. 11 - Rx LL direito da região lombossagrada da coluna vertebral, onde se observa aumento difuso da 

radiopacidade, com alterações de lise (seta branca) e de esclerose (setas pretas) nas vértebras L7 e S1. 

 

Procedeu-se à colheita de urina/exsudado prostático para cultura microbiológica e TSA. 

Os resultados demonstraram a presença de 2 microrganismo: Klebsiella pneumoniae 

pneumoniae e Proteus mirabilis. Comparando os dois TSA dos 2 microrganismos, somente 3 

antibióticos é que tinham sensibilidade para os 2 microrganismos – Amicacina, Gentamicina e 

Florfenicol. 

Tratamento: 

 Iniciou-se tratamento antibioterápico com Florfenicol, BID, que ao final de uma ou duas 

semanas passaria para SID. Também foi receitado anti-inflamatório, Meloxicam, durante 5 dias. 

Até à data não se sabe se houve resolução da discoespondilite. 

 

Caso clínico nº7 

Identificação: 

Canídeo, raça Presa Canário, macho inteiro, 2 anos de idade. 

História Clínica: 

 História de cirurgia ortopédica da bacia com desenvolvimento de discoespondilite em 

L7-S1 e posteriormente em L6-L7 há cerca de 1 ano. Foi utilizado tratamento antibioterapêutico 

e antifúngico. O tratamento antifúngico foi necessário, pois a análise citológica da punção 

discal revelou a presença de uma levedura, que se suspeitou ser Candida spp.. À data da 

consulta continua o tratamento antifúngico, com Itraconazole. Já apresenta melhor atitude e 

salta, no entanto, a proprietária referiu que o animal fez um tratamento anti-inflamatório há 5 

dias com Firocoxib, pois apresentava dor. 
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Exame Neurológico: 

Ligeiros deficits propriocetivos nos membros pélvicos e ligeiro grau de dor à palpação 

lombossagrada. O restante exame não apresentava alterações significativas. 

Exames Complementares: 

 Foi realizado um estudo radiográfico de toda a coluna vertebral, onde se salientaram 

alterações da região lombar caudal, lombossagrada e ligeiras alterações prostáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 - Rx LL direito da região lombar caudal e lombossagrada da coluna vertebral, onde se observa 

alterações líticas (seta branca) e escleróticas (setas pretas) nas vértebras L6, L7 e S1, e alteração dos espaços 

discais correspondentes. Ligeiro aumento da próstata (asterisco). 

Devido às alterações prostáticas visualizadas no Rx, realizou-se uma ecografia da 

região pélvica para melhor avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 - Ecografia da região pélvica, em corte sagital, onde se observa ligeiro aumento da próstata e uma 

área oval hiperecóica.  

* 
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Foi também realizada RM da região lombossagrada e realizaram-se sequências 

ponderadas em T1, ponderadas em T2 e STIR e administrou-se contraste Gadolínio 

endovenoso e efetuaram-se sequências ponderadas em T1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 - RM da região lombossagrada. (A) imagem transversal ponderada em T2, onde se observa 

hiperintensidade do disco intervertebral L6-L7 (seta) e dos tecidos adjacentes; (B) imagem sagital em STIR, onde se 

observa hiperintensidade dos tecidos paravertebrais adjacentes às vértebras L6, L7 e S1 (setas) e perda dos 

contornos da vértebra L7 e das extremidades vertebrais de L6 e S1; (C) imagem sagital ponderada em T1, onde se 

observa perda dos contornos vertebrais das vértebras L6, L7 e S1 (setas) e hipointensidade das mesmas; (D) 

imagem sagital ponderada em T1 após contraste Gadolínio, onde se observa zonas de intensificação de sinal em 

L6-L7, L7-S1 e no interior do canal medular adjacente a estes espaços (setas). 

 

Procedeu-se a colheita, por agulha espinhal, de material no espaço L7-S1. Também se 

recolheram amostras de urina/líquido prostático. Posteriormente enviou-se para cultura e TSA 

e os resultados vieram negativos. 

 

C 

A B 
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Tratamento: 

Aconselhou-se a continuação do tratamento antifúngico, com Itraconazole, por mais 2 

meses. 

Evolução: 

Não voltaram a ocorrer recidivas.
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CAPÍTULO III – DISCUSSÃO 

 

A avaliação de um paciente com sinais neurológicos deve incluir uma boa história 

clínica, um exame físico completo, um exame neurológico e os exames complementares 

apropriados. Os principais objetivos do exame neurológico são confirmar se o problema em 

causa é realmente de origem neurológica e determinar a localização da lesão, ou lesões, que 

estão a causar as anormalidades. A localização é o diagnóstico anatómico (Glass 2009; Lorenz 

et al. 2011a). 

Nos casos de discoespondilite, os machos são afetados com maior frequência em 

relação às fêmeas, numa proporção de 2:1 (Tipold and Stein 2010), o que se verificou nos 

casos aqui apresentados, em que houve uma relação de 2,5 machos para cada fêmea. Apesar 

desta doença poder ocorrer em animais de qualquer idade, é mais comum em cães adultos de 

meia-idade, numa média de 5,1 anos (Lorenz et al. 2011b), o que não se observou na 

totalidade dos casos, uma vez que o intervalo apresentado foi desde os 4 meses até 9 anos de 

idade. No entanto, temos de ter atenção ao reduzido número de casos. Relativamente às 

raças, há uma maior predisposição em raças grandes (Greene and Bennett 2012), que 

correspondem os animais dos casos clínicos nº 1, 4 e 7, sendo o animal do caso clínico nº1 

uma das raças sobre representadas (Burkert et al. 2005). 

Os sinais de discoespondilite são muito inespecíficos e podem variar de sistémicos, 

como depressão, febre, perda de peso, a sinais músculo-esqueléticos, como dor e relutância 

em andar (Dewey 2008). 

No exame físico realizado durante a consulta, os animais não apresentaram alterações 

significativas, com a exceção dos animais nº2 e 5, que demonstravam ligeira perda de peso. 

Todavia, os proprietários dos animais nº3 e 4 referiram que estes tiveram episódios febris antes 

de se apresentarem à consulta. 

Na maioria das doenças da coluna vertebral, o proprietário tem consciência que o 

animal apresenta dor (Parent 2010), e tal foi notado em todos os animais. Os animais dos 

casos clínicos nº3, 4, 5 e 6 demonstravam algum grau de cifose, evidenciando que realmente 

apresentavam dor. Relativamente a alterações da marcha, os animais nº3 e 6 apresentaram-se 

à consulta, respetivamente, com claudicação de ambos os membros pélvicos e com 

claudicação com maior incidência no membro pélvico direito. Já o animal do caso clínico nº1, 

apresentou-se com algum grau de ataxia dos membros pélvicos e o animal nº5 já com 

paraparésia ambulatória. Quanto às reações posturais, eram evidentes nos casos clínicos nº1 

(membro pélvico direito), nº4 (ambos membros pélvicos) e nº5 (ambos membros pélvicos, mas 

mais evidente no membro pélvico direito). Os sinais clínicos não são específicos, mas 

normalmente inclui hiperestesia associada a lesão espinhal. Muitos animais podem apresentar 
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sintomatologia neurológica, ocorrendo esta em 50% dos animais afetados (Burkert et al. 2005). 

Os sinais neurológicos mais comumente apresentados são deficits propriocetivos, paresia, que 

se desenvolve de forma gradual, mas que repentinamente pode causar paraplegia por extrusão 

discal por rutura dos ligamentos e anel fibroso (Greene and Bennett 2012). 

Após a realização de todo o exame neurológico, e comparando esses dados com os da 

história clínica apresentada, foi possível localizar a lesão em todos os animais, sendo que a 

maioria apresentavam lesão na região lombar baixa, excetuando o caso clínico nº2, no qual a 

lesão se localizava na região toracolombar. 

Na maioria das vezes, o diagnóstico definitivo é feito com base nos resultados do 

exame radiográfico convencional. É importante radiografar toda a coluna vertebral para avaliar 

se estamos na presença de lesões múltiplas (Lorenz et al. 2011b). Nos casos apresentados, 

este foi o primeiro passo a ser feito, com a exceção do caso clínico nº2, pois já se apresentou à 

consulta com o diagnóstico efetuado e o médico veterinário que o referenciou já tinha feito este 

exame. Em todos os animais que foram sujeitos a este exame, foi feito o estudo radiológico de 

toda a coluna vertebral em várias projeções, observando-se dois focos de lesão, apesar de 

adjacentes, somente no animal nº7. Os restantes animais apresentavam um único foco. Nos 

animais nº1 e 4 foi observada lesão entre as vértebras L3-L4, no animal nº5 entre as vértebras 

L5-L6 e nos animais nº3, 6 e 7 entre as vértebras L7-S1, sendo que neste último também se 

observava uma lesão entre L6-L7.  

Relativamente aos sinais radiográficos observados, todos os animais apresentavam 

aumento difuso da radiopacidade nos corpos vertebrais afetados, pois havia presença de lise 

óssea das extremidades vertebrais adjacentes ao espaço discal e esclerose reativa dos corpos 

vertebrais nos casos clínicos nº3, 6 e 7. No caso clínico nº1 observou-se uma diminuição do 

espaço discal afetado, que é um dos primeiros sinais radiográficos a surgir, indicando que a 

lesão é relativamente recente (Kealy et al. 2011b). Nos restantes casos, havia alterações do 

espaço discal, que já se encontrava aumentado, devido ao elevado grau de lise nas 

extremidades vertebrais. No caso clínico nº4, também era visível que os corpos vertebrais L3 e 

L4 não estavam alinhados, sugerindo fratura patológica, visto não haver indícios, na história 

clínica, da ocorrência de traumatismo. Sendo este um sinal radiográfico tardio (Jimenez and 

O'Callaghan 1995), e o facto de este animal apresentar também diminuição do espaço discal, 

podemos concluir que talvez esta diminuição advenha do não alinhamento dos corpos 

vertebrais como consequência da fratura. No caso clínico nº5, observa-se uma ligeira 

proliferação óssea ventral na vértebra L6. Quanto ao caso clínico nº 7, era evidente um 

encurtamento do corpo vertebral de L7, devido à elevada destruição de ambas as 

extremidades vertebrais, pois neste animal tínhamos a presença de dois focos de infeção 

adjacentes. 



Discussão 

 

48 
 

Apesar de por vezes os sinais clínicos estarem presentes, os sinais radiográficos que 

demonstram a presença de infeção podem não ser evidentes até às primeiras 6 semanas do 

início da infeção (Dewey and Coates 2003). Lesões subtis podem também não ser visualizadas 

por radiografia, havendo necessidade de investir em exames imagiológicos mais avançados, 

como TC, RM ou cintigrafia nuclear (Lorenz et al. 2011b). 

Em geral, a TC oferece uma resolução espacial superior e é mais adequada para a 

avaliação óssea, enquanto a RM permite uma resolução de contraste superior e é mais 

apropriada na avaliação dos tecidos moles, como a medula espinhal, raízes nervosas e o disco 

intervertebral (Costa and Samii 2010). 

A realização de mielografia não foi considerada em nenhum dos casos, pois o exame 

radiográfico simples não revelou alterações que indicassem compressão medular em nenhum 

dos animais. Além disso, como o principal diagnóstico diferencial destes animais era 

discoespondilite, a RM é o melhor exame imagiológico para avaliar as alterações dos tecidos 

moles que possam estar evolvidos (disco intervertebral, tecidos paravertebrais) (Holloway et al. 

2009). A mielografia é útil quando o animal apresenta marcadas alterações neurológicas e 

quando, à partida, o médico veterinário está a ponderar cirurgia descompressiva (Devecioglu et 

al. 2006). 

Foi então proposto que os animais nº1, 2, 3, 4 e 7 realizassem RM da região afetada, 

uma vez que é o exame imagiológico de eleição para o diagnóstico de infeções espinhais, pois 

tem uma maior resolução de contraste em relação à radiografia convencional, permite obter 

imagens multiplanares, detetar infiltrações na medula óssea antes de serem evidentes sinais 

radiográficos e se há envolvimento epidural e intradural (Carrera et al. 2011). Já a TC, 

comparativamente, não permite visualizar com clareza alterações específicas dos tecidos 

moles adjacentes à lesão, mesmo com a administração de contraste (Holloway et al. 2009), 

sendo esta a principal característica que difere discoespondilite de outras patologias vertebrais 

(Gendron et al. 2012). Nos casos clínicos nº5 e 6, não foi realizada a RM, pois o diagnóstico já 

tinha sido feito anteriormente por RM, e os animais apresentaram-se à consulta com 

sintomatologia que parecia indicar recidiva e também por questões monetárias por parte dos 

proprietários em realizar novo exame. 

Em todos os animais em que foi efetuada RM foram realizadas sequências ponderadas 

em T1, ponderadas em T2 e STIR, e foi administrado contraste Gadolínio por via endovenosa. 

Em todos foi possível observar alterações em todas as sequências, assim como a captação de 

contraste por parte dos tecidos lesados. 

De uma forma resumida, as principais alterações que se podem visualizar em imagens 

de RM de discoespondilite são as alterações de intensidade de sinal das extremidades 

vertebrais, que são hiperintensas em imagens em T2W e STIR, hipointensas em T1W e que 
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geralmente captam contraste, degenerescência ou liquefação do disco intervertebral e as 

alterações paravertebrais, a principal característica de discoespondilite que permite diferenciar 

de outras doenças, quando comparada em simultâneo com as restantes alterações (Gendron 

et al. 2012). 

No caso clínico nº1, a RM permitiu visualizar hiperintensidade do disco intervertebral L3-

L4, que ultrapassava os limites discais e invadia os corpos vertebrais, que se encontravam com 

contornos irregulares. Esta hiperintensidade era visualizada também nos tecidos paravertebrais 

à lesão, que, em cortes dorsais, evidenciava uma hiperintensidade mais acentuada do lado 

direito. As hiperintensidades apresentadas demonstram que havia inflamação. Após a 

administração de contraste, houve captação do mesmo por parte dos tecidos adjacentes e foi 

possível observar uma compressão extramedular moderada do lado direito, mais ao nível da 

vértebra L3, o que vai de encontro à resposta propriocetiva mais lenta do membro pélvico 

direito observada no exame neurológico, já que as vias da proprioceção são sensíveis a 

compressões extramedulares (Lorenz et al. 2011a). 

No caso clínico nº2, a RM era o plano mais adequado a seguir, uma vez que já tinha 

realizado exame radiográfico da coluna vertebral, e daí não se ter começado por outros 

exames complementares de diagnóstico mais simples, como análises sanguíneas, estudos 

radiográficos e punção por agulha da área lesada. Na RM foi possível visualizar, em imagens 

sagitais, uma área oval hiperintensa que continha uma estrutura hipointensa na porção ventral 

do disco intervertebral L2-L3, em imagens ponderadas em T2, que também era observável em 

imagens ponderadas em T1 após administração de contraste. Estas imagens são sugestivas 

de presença de corpo estranho e de abcesso, uma vez que a RM permite obter imagens 

multiplanares até mesmo de estruturas menos superficiais sem criar grandes artefactos 

(Granger et al. 2007). A crura do diafragma insere-se na porção ventral dos corpos vertebrais 

das vértebras lombares L2 a L4 e discoespondilites associadas a corpos estranhos – praganas 

– ocorrem com maior frequência nestes corpos vertebrais (Betbeze and McLaughlin 2002). 

Esta teoria suporta a entrada do corpo estranho por inalação (Thomas 2000), mas neste caso, 

visto o animal ter sofrido um pneumotórax há cerca de 2 anos, esta teoria também pode ser 

aplicada, pois a pragana pode ter entrado aquando o pneumotórax e migrou pela crura 

diafragmática até às vértebras L2-L3. Eram também visíveis irregularidades dos contornos 

vertebrais das vértebras adjacentes, tanto antes como após a administração de contraste, 

assim como hiperintensidade e intensificação após contraste dos tecidos paravertebrais 

(retroperitonite). Estas alterações de sinal indicam presença de edema e células inflamatórias 

(Holloway et al. 2009). 

No caso clínico nº 3, a RM permitiu visualizar hiperintensidade do disco intervertebral 

L7-S1, que exercia compressão extramedular, lise dos corpos vertebrais adjacentes, 
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hiperintensidade dos tecidos paravertebrais circundantes. Houve captação de contraste em 

torno da lesão, com intensificação em anel, sugerindo processo inflamatório com formação de 

abcesso. Um estudo feito por Holloway et al. (2009), demonstrou que em alguns animais houve 

captação de contraste peri radicular. Devido à idade do animal, 5 meses, é provável que a 

alteração inflamatória possa ter tido início numa fisite em S1 que posteriormente evoluiu para 

discoespondilite. As fisites vertebrais ocorrem com maior frequências em animais com menos 

de 2 anos de idade (Tepper et al. 2007) e o animal deste caso encontra-se nesta faixa etária (5 

meses). Um estudo feito por Jimenez et al (1995) mostra que pode haver discoespondilite e 

fisite vertebral em simultâneo. Este processo inflamatório pode explicar a claudicação dos 

membros pélvicos que o animal apresentava, que demonstram desconforto na região pélvica. A 

observação da postura e marcha é muito importante no exame neurológico para detetar estas 

pequenas alterações de desconforto (Dewey and Thomas 2008). 

No caso clínico nº4, foi possível visualizar marcada hiperintensidade do disco 

intervertebral L3-L4 e da região adjacente a este. Havia protrusão dorsal para o canal medular 

do disco em questão, provocando compressão extramedular e elevação do chão do canal 

medular, devido a algum grau de fratura patológica, que estava associada a formação de 

empiema, por material proveniente do disco intervertebral. Após a administração de contraste, 

observou-se que houve marcada captação do mesmo por parte dos tecidos paravertebrais e do 

disco intervertebral. A presença de fratura, e empiema justificam a dor intensa que o animal 

apresentava à palpação da coluna vertebral lombar, assim como a resposta lenta na correção 

propriocetiva dos membros pélvicos, pois as vias da proprioceção são as se comprometem 

mais prematuramente no curso de uma doença neurológica (Dewey and Thomas 2008). 

No caso clínico nº7, a RM revelou hiperintensidade do disco intervertebral L6-L7 e L7-

S1 e dos tecidos adjacentes, perda dos contornos vertebrais e intensificação de sinal após 

administração de contraste. Avaliando a história pregressa deste animal, que apresentava 

alguma resistência à resolução da discoespondilite, estes sinais são compatíveis com 

persistência de reação inflamatória, que podem justificar o ligeiro atraso na resposta 

propriocetiva dos membros pélvicos, uma vez que as vias propriocetivas são sensíveis a 

compressões extramedulares, visto serem as mais superficiais (Lorenz et al. 2011a). 

Nas imagens ponderadas em T2, nos casos clínicos nº1, 3, 4 e 7 foi possível observar 

hiperintensidade do disco intervertebral afetado e dos tecidos adjacentes ao local da lesão, 

igualmente observado no caso nº2. O aumento de sinal do disco em imagens T2W é sinal de 

inflamação (Tepper et al. 2007). A perda dos contornos dos corpos vertebrais devido a lise foi 

possível observar, nestas sequências, nos animais nº1, 2, 3 e 4, sendo lesões geralmente 

hipointensas (Carrera et al. 2011). Nos casos clínicos nº1, 3 e 4 ainda foi possível detetar 

compressão extramedular por protrusão dorsal, no primeiro provavelmente devido a abcesso e 
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no segundo pela formação de empiema. O empiema é geralmente hipointenso em T1W e 

hiperintenso em T2W, sendo compatível com áreas de inflamação e edema. É bastante 

evidente após a administração de contraste (Stefani et al. 2008). A hiperintensidade em 

imagens STIR e a captação de contraste por parte dos tecidos paravertebrais à lesão foi 

observada em todos os casos. O ganho de contraste na zona paravertebral ocorre na maioria 

dos casos de discoespondilite (Gendron et al. 2012). 

No caso clínico nº7 foi necessária a realização de uma ecografia à região pélvica, para 

melhor avaliação da alteração prostática identificada no Rx, pois a ultrassonografia pode ser 

útil na avaliação do abdómen e região torácica em busca de locais de origem de infeção 

(Siems et al. 1999). O tamanho da próstata varia com a idade, sexo, raça, maturidade sexual e 

o processo patológico em causa (Kealy et al. 2011a). Pode aumentar com a idade e diminuir 

quando o animal é castrado. A ecogenicidade prostática também varia com a idade, estado 

hormonal do animal e estado patológico (Bradley 2011). Em animais castrados, a próstata é 

pequena, quase impercetível, hipoecoica, homogénea e os dois lobos normalmente não se 

distinguem (Hecht 2008). O animal nº7 é um macho de 2 anos de idade e castrado. A próstata 

é bastante evidente tanto no Rx como na ecografia, o que não é de se esperar num animal que 

se encontra esterilizado, tendo dimensões ecográficas de 3,66cm de comprimento (média das 

duas dimensões 3,59cm e 3,73cm) por 3,32 de altura, sendo que as dimensões normais 

padronizadas são de 1,8-5cm de comprimento para 1,4-3,6cm de altura, em cães machos 

inteiros (Hecht 2008). Neste caso, o principal diagnóstico diferencial é inflamação/infeção, que 

apesar de normalmente aparecerem áreas anecoicas ou hipoecoicas, por vezes podem 

também aparecer como áreas hiperecoicas (Kealy et al. 2011a), uma vez que também foi 

visualizada uma área hiperecoica de dimensões 2,08cm x 1,20cm, que pode então 

corresponder a uma área de inflamação/infeção. Outras causas de aumento da próstata 

incluem neoplasia, na qual a próstata se apresenta assimétrica e com o parênquima muito 

heterogéneo; hiperplasia prostática benigna, que surge em animais idosos, podendo aparecer 

em animais a partir dos 2 anos mas só com evidências histológicas; quistos e abcessos, que 

são estruturas cavitárias anecoicas ou hipoecoicas de parede hiperecogénica (Bradley 2011). 

As análises sanguíneas em geral aparecem com resultados normais (Dewey 2008). Os 

animais aqui apresentados não mostravam alterações dignas de registo no hemograma 

realizado. Quanto à cultura de sangue, em nenhum animal dos casos apresentados foi 

executada, uma vez que, em geral, só 50% dos casos revelam cultura positiva (Dewey 2008). 

Aconselha-se a fazer principalmente em animais com aumento da temperatura retal e com 

sinais de sepsis (Greene and Bennett 2012). 

Quanto à análise de urina é aconselhável fazer-se em qualquer animal com suspeita de 

discoespondilite (Gorgi and O'Brien 2007), pois pode mostrar evidência de inflamação (Dewey 
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2008). Contudo, em nenhum dos animais apresentados foi realizada, pois, ou não se 

considerou prioritário, ou então partiu-se diretamente para a cultura de urina. Uma vez que as 

infeções urinárias e prostatites acompanham, por vezes, os animais que apresentam 

discoespondilite, recomenda-se fazer cultura de urina (Greene and Bennett 2012). Tal foi feito 

nos animais dos casos clínicos nº6 e 7. No animal nº6 devido à sua idade, 9 anos, e por ter 

história de prostatite, e no animal nº7 por apresentar alterações ao Rx relativamente ao 

tamanho da próstata, que se encontrava aumentada, para um animal esterilizado. Só no animal 

nº6 é que os resultados vieram positivos, demonstrando a presença de 2 microrganismos: 

Klebsiella pneumoniae pneumoniae e Proteus mirabilis. Comparando os resultados dos TSA de 

ambos os microrganismos, tínhamos como hipótese de escolha para o tratamento 3 

antibióticos: Amicacina, Gentamicina e Florfenicol. Devido à área de ecogenicidade aumentada 

encontrada no animal nº7, teria sido mais prudente ter feito uma punção por agulha fina, ou 

biopsia, dessa área, para recolha de amostra com o propósito de enviar para cultura e exame 

citológico, pois o facto de o resultado da cultura de urina/líquido prostático ter sido negativo, 

não quer dizer que não possamos estar na presença de algum microrganismo. 

Uma vez que em nenhum dos animais dos casos clínicos apresentados havia sinais de 

meningite e mielite, não se procedeu à análise do LCR, visto que não é habitual este se 

apresentar alterado em casos de discoespondilite (Penderis 2008). 

Como já referido, a cultura microbiológica pode ser feita a partir de sangue, urina e/ou 

de material proveniente do disco intervertebral afetado (Greene and Bennett 2012). Há 

evidências de que a cultura do aspirado do local infetado é mais sensível que a cultura de 

sangue ou urina (Dewey 2008). A aspiração percutânea por agulha é muitas vezes realizada 

com o auxílio de fluoroscopia (Kinzel et al. 2005). Nos animais sujeitos a esta colheita, animais 

nº1, 3, 4, 5 e 7, esta foi realizada com a ajuda de um Rx digital. Todas as colheitas foram feitas 

com agulhas espinhais de tamanho adequado e o material recolhido foi enviado para cultura e 

TSA. Todos os animais foram submetidos a anestesia geral e limpeza asséptica da pele da 

zona a fazer a colheita, pois esta técnica requer estes pré-requisitos (Betbeze and McLaughlin 

2002). 

Os resultados da cultura realizada das amostras recolhidas nos animais nº1 e 5 foram 

positivos. No animal nº1, demonstrou a presença de Staphylococcus epidermis (Meticilina 

resistente), sendo que só era sensível a um único antibiótico, Florfenicol. As infeções por 

Staphylococcus resistentes à Meticilina, principalmente os S. aureus, têm vindo a crescer nos 

últimos anos e existem fortes indicações de que a transmissão deste microrganismos ocorra 

dos humanos para os animais e vice-versa. Estas estirpes são caracterizadas por serem 

resistentes a todos os antibióticos β-lactâmicos. Daí ser tão importante fazer os TSA antes de 

instituir qualquer tipo de tratamento empírico (Schwartz et al. 2009). Já o animal nº5, 
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demonstrou a presença de Klebsiella pneumoniae pneumoniae, mostrando o TSA sensibilidade 

a 4 antibióticos: Amicacina, Ertapenem, Imipenem e Meropenem. 

Os animais dos casos clínicos nº 3, 4 e 7 apresentaram resultados negativos, muito 

provavelmente pelo facto de, quando se apresentaram à consulta, estavam sob o efeito de 

antibiótico (Cefalexina) e antifúngico (Itraconazole), em relação aos casos nº3 e 7, 

respetivamente, ou por ter feito um tratamento recente com antibiótico, no caso nº4. Nestes 

três casos não se considerou fazer biopsia cirúrgica, uma vez que não apresentavam sinais 

neurológicos severos (Gorgi and O'Brien 2007). 

 Recomenda-se fazer os testes serológicos para Brucella canis quando haja evidências 

de discoespondilite, por exemplo com o teste de aglutinação rápida, devido ao seu potencial 

zoonótico (Greene and Bennett 2012). No entanto, estes testes não foram realizados em 

nenhum dos animais, pois não se achou pertinente. 

 O tratamento inicial das infeções vertebrais deve consistir em repouso, tratamento anti-

inflamatório e antibiótico (Devecioglu et al. 2006). Idealmente, a escolha do antibiótico deve ser 

com base nos resultados na cultura e antibiograma (Dewey 2008). 

Para o animal do caso clínico nº1, foi sugerido tratamento anti-inflamatório durante 5 

dias, com Meloxicam, e antibioterapêutico com Florfenicol, o único que mostrou sensibilidade 

no TSA. O Florfenicol é um antibiótico geralmente usado para o tratamento de infeções 

respiratórias em bovinos (Ames et al. 2006). Neste caso, decidiu utilizar-se, visto também ter 

sido o único que mostrou sensibilidade no TSA. Tem o grande inconveniente de só haver na 

forma injetável, via subcutânea. No entanto, enquanto se esperava pelo resultado do TSA, 

iniciou-se medicação antibiótica com Cefalexina e Enrofloxacina, que foi administrado durante 

2,5 semanas, em vez de 3 a 4 dias (tempo médio que demoram a chegar os resultados), uma 

vez que os proprietários só compareceram a nova consulta passado esse tempo. O tratamento 

com Florfenicol começou então a ser administrado 3 semanas após a realização da RM e 

recolha das amostras para cultura e TSA. Contudo, quatro dias após o início do tratamento 

com Florfenicol, o animal encontrava-se queixoso no local das injeções, apresentava um 

nódulo nesse local, taquipneico, com hipersalivação e descoordenação motora, tendo o médico 

veterinário suspendido a medicação com Florfenicol. Uma semana depois, após observação e 

avaliação hospitalar, o animal já se encontrava estabilizado, apesar do nódulo no local das 

injeções ainda permanecer. Até à data não se sabe se recomeçou ou não o antibiótico. Uma 

vez que as administrações antibióticas foram feitas pelos proprietários, e não pelo médico 

veterinário, não se sabe até que ponto foram feitas da melhor forma. 

Relativamente ao animal nº2, formulada a suspeita de corpo estranho, foi proposto aos 

proprietários a combinação de tratamento cirúrgico com tratamento médico. Na cirurgia 

procedeu-se à remoção do corpo estranho e limpeza cirúrgica do abcesso. O acesso à coluna 
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vertebral foi realizado ao nível das vértebras lombares L2-L3, pelo lado esquerdo. Efetuou-se o 

desbridamento da fibrose perivertebral e identificação e remoção do corpo estranho do seu 

interior, uma pragana. Um fragmento de corpo estranho foi enviado para cultura bacteriológica, 

e os resultados revelaram-se negativos. A evolução pós operatória foi boa, tendo sido feito 

tratamento antibioterápico e anti-inflamatório. O tratamento antibioterápico passou pela 

administração da associação entre Amoxicilina e Ácido Clavulânico, durante 4 semanas, ou até 

ao encerramento das fístulas cutâneas. Optou-se por um β-lactâmico, pelo facto de os 

resultados do TSA terem sido negativos e uma vez que Staphylococcus spp. coagulase-

positiva são geralmente os organismos causadores de discoespondilites (Dewey 2008). Poder-

se-ia ter escolhido também uma Penicilina β-lactamase resistente, uma Cefalosporina de 

primeira geração, ou Clindamicina, pois são antibióticos de eleição para este tipo de casos 

(Corlazzoli and Pizzirani 1998; Betbeze and McLaughlin 2002; Packer et al. 2005), visto as 

discoespondilites associadas a praganas estarem muitas vezes associado a presença de 

bactérias, principalmente anaeróbias (Corlazzoli and Pizzirani 1998). Para melhor sucesso, 

teriam de ser utilizadas em doses altas para atingirem uma melhor concentração terapêutica no 

espaço intervertebral (Burkert et al. 2005). No entanto, teria sido prudente apostar noutra 

classe de antibióticos, uma vez que nas últimas décadas as estirpes de Staphylococcus 

resistentes à Meticilina tem vindo a ser um problema emergente (Schwartz et al. 2009), apesar 

de ser algo controverso a escolha da classe de antibióticos de primeira linha de tratamento. O 

tratamento anti-inflamatório foi feito com Meloxicam, durante 5 dias. Dois meses após a 

cirurgia, o animal já tinha ganho peso, apresentava melhor atitude e já tinha aumentado o nível 

de atividade física. O controlo radiográfico feito nessa altura apresentava uma boa evolução, 

com sinais de desaparecimento de infeção, como a união das vértebras afetadas. Não 

tornaram a ocorrer recidivas. 

O tratamento no animal nº3 passou pela administração de anti-inflamatório, Carprofeno, 

durante 5 dias, e antibioterápico, com Cefadroxil. O Cefadroxil é uma Cefalosporina de primeira 

geração, tratamento de eleição para discoespondilites (Greene and Bennett 2012) e como 

neste caso os resultados da cultura foram negativos, decidiu-se por esta opção. Quinze dias 

após o início do tratamento, o animal apresentava melhoras significativas, andando sem 

dificuldades, tendo-se dado indicações para continuar o tratamento. Dois meses após a 

realização da RM, e início do tratamento médico, o controlo radiográfico demonstrou regressão 

da lesão, com diminuição da lise óssea e perda das margens escleróticas, sendo que o médico 

veterinário que referenciou o caso optou por terminar o tratamento, não voltando a ocorrer 

recidivas. No entanto, teria sido mais prudente continuar o tratamento por mais 3-4 semanas e 

tornar a reavaliar radiograficamente, pois ainda permaneceram sinais de haver lise óssea. 

Sabe-se que os microrganismos que se encontram em circulação são mortos aquando a 
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aplicação de antibiótico eficaz, mas os microrganismos que se encontram sequestrados na 

porção avascular do disco intervertebral não recebem o antibiótico tão eficazmente e o término 

prematuro do tratamento pode levar a uma nova disseminação (Burkert et al. 2005). 

No caso clínico nº4, iniciou-se também tratamento anti-inflamatório e antibioterapêutico, 

com Meloxicam e Cefalexina, respetivamente, uma vez que, em relação ao antibiótico, os 

resultados da cultura vieram negativos. A Cefalexina é uma Cefalosporina de primeira geração 

(Ramsey 2011) e está indicada como primeira hipótese para o tratamento de discoespondilites 

(Betbeze and McLaughlin 2002). Após o início do tratamento, o animal apresentou melhorias, 

tendo tido uma boa evolução até ao término do tratamento. A antibioterapia resulta num 

melhoramento rápido nos primeiros 4 a 5 dias (Kinzel et al. 2005). Não voltaram a ocorrer 

recidivas após o término do tratamento, que teve a duração de 4 semanas. 

O tratamento do animal nº5 passou pela administração de anti-inflamatório, Meloxicam, 

durante 5 dias, e antibiótico. Este último foi escolhido com base nos resultados do TSA, tendo-

se optado pelo Meropenem, na forma injetável. Em relação aos resultados do TSA, não se 

optou pela Amicacina, pois é bastante nefrotóxico e ototóxico (Ramsey 2011), para dar por um 

longo período de tempo. Quanto à escolha entre o Imipenem, Ertapenem e Meropenem, foi 

uma decisão tomada com o veterinário que referenciou o caso, que optou pelo Meropenem por 

ser-lhe mais fácil de adquirir. Tem a principal desvantagem de só existir na forma injetável, mas 

foi uma opção acordada com os proprietários que se disponibilizaram em se deslocar 

diariamente à clínica para a realização do tratamento. Após 6 semanas de tratamento, com 

Meropenem, notaram-se melhoras ao nível do comportamento do animal, apresentando-se 

muito mais ativo. Já não apresentava paresia dos membros pélvicos, nem sinais de dor, nem 

postura em cifose. Foram feitos Rx de controlo, onde se observava ainda uma ligeira lise das 

vértebras lombares L5-L6. Recomendou-se então fazer mais 2 semanas de tratamento 

antibiótico. O controlo radiográfico é muito importante na monitorização de discoespondilites, 

para avaliar a progressão ou regressão das lesões (Gorgi and O'Brien 2007). Tal permite tomar 

decisões em relação à duração e escolha do tratamento (Betbeze and McLaughlin 2002). No 

entanto, após 10 semanas de ter terminado o tratamento antibioterápico, voltou a apresentar 

deficits neurológicos, com claudicação do membro pélvico direito e posteriormente ficou com 

incontinência fecal e urinária. Iniciou tratamento com Carprofeno (indicado pelo seu 

veterinário). Uns dias depois, apresentava ligeiras melhorias em relação à incontinência 

urinária, referindo, os proprietários, que o animal tinha perdido o apetite e que as fezes 

estavam muito moles. O exame neurológico revelou ligeira ataxia dos membros pélvicos, 

claudicação do membro pélvico direito e dor à palpação da coluna vertebral lombar. 

Apresentava também diminuição do reflexo anal direito, estando o restante exame neurológico 

sem alterações significativas. Foi possível localizar a lesão entre os segmentos medulares L4-
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S3. Dos diferentes diagnósticos diferenciais, é possível destacar como principais recidiva de 

discoespondilite, por ter história recente de uma discoespondilite em L5-L6, hérnia discal, 

devido ao facto de ser uma raça predisponente (Mckee 2000) e a espondilose deformante 

(união de duas ou mais vértebras), por poder ser uma consequência da discoespondilite 

(Shamir et al. 2001). Propôs-se aos proprietários realizar uma RM da região lombar. O disco 

intervertebral L5-L6 não mostrou aumento de sinal em imagens ponderadas em T2 e STIR, 

nem se detetaram ganhos significativos de sinal após a administração de contraste Gadolínio, 

sugerindo que a discoespondilite estava resolvida. Notou-se protrusão do disco intervertebral 

L4-L5 e também o que parecia ser material discal extrudido no canal medular, ao nível do terço 

caudal da vértebra lombar L4. A medula espinhal e as raízes da cauda equina a este nível 

estavam desviadas dorsalmente e sofriam compressão moderada. Foi possível concluir que o 

diagnóstico era uma hérnia discal, ao nível das vértebras lombares L4-L5, com compressão 

moderada da medula espinhal e raízes da cauda equina sobrejacentes, e que a 

discoespondilite estava de facto resolvida, não tendo ocorrido recidiva. O animal foi sujeito a 

tratamento conservativo. 

Em relação ao animal nº6, o tratamento proposto foi anti-inflamatório, Meloxicam, 

durante 5 dias, e antibioterápico, Florfenicol, escolhido com base nos resultados do TSA, que 

nos davam 3 hipóteses de escolha, sendo que as outras seriam Amicacina ou Gentamicina. 

Estes dois últimos antibióticos foram excluídos como hipótese de tratamento, pois são muito 

nefrotóxicos e ototóxicos para serem administrados por longos períodos de tempo (Ramsey 

2011). É de salientar que este animal teve uma recidiva de uma discoespondilite anteriormente 

diagnosticada, a qual não foi devidamente tratado, visto os proprietários terem terminado o 

tratamento antes do indicado, por acharem que já apresentava melhoras consideráveis. O 

término prematuro do tratamento antibioterápico pode permitir que haja uma nova 

disseminação dos locais onde os microrganismos possam ter ficado sequestrados, 

principalmente na porção avascular do disco intervertebral, levando assim a recidivas (Burkert 

et al. 2005). 

No caso clínico nº7, optou-se pela continuação do tratamento antifúngico, com 

Itraconazole, por mais 2 meses. Este animal, quando lhe foi diagnosticada a discoespondilite, 

há cerca de 1 ano, começou por fazer tratamento antibiótico, apesar do resultado da cultura ter 

sido negativo. Contudo, o animal não apresentava melhoras e foi enviado para citologia uma 

amostra recolhida da zona afetada. O laboratório não conseguiu identificar nenhum agente em 

concreto, mas detetou a presença de uma levedura, que suspeitaram ser Candida spp.. Como 

tal, decidiu-se iniciar o tratamento antifúngico, com Itraconazole. A partir daí, o animal começou 

a apresentar melhoras significativas. Como tal, após a realização dos exames, e uma vez que 

ainda havia sinais de inflamação, apesar de não se ter identificado nenhum agente, 
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aconselhou-se a continuação do Itraconazole. Não voltaram a ocorrer recidivas após o término 

do tratamento. As discoespondilites fúngicas são raras e um desafio ao tratamento, pois tende 

a ser longo (Sanches and Coutinho 2007), o que aconteceu com este animal que teve um 

tratamento antifúngico com duração de 1 ano. Também existem casos descritos de 

discoespondilites fúngicas inespecíficas (Gorgi and O'Brien 2007). Kuwamura et al (2006) 

conseguiu isolar Candida albicans num cão com espondilose após este ser eutanasiado. Este 

animal só tinha feito tratamento antibiótico, pois os médicos veterinários nunca suspeitaram de 

infeção fúngica. No caso do animal nº7, apesar de não se ter conseguido identificar qual era 

exatamente o agente em causa, foi tomada a melhor opção em se parar com o tratamento 

antibiótico e escolher antes um antifúngico. 

Para todos os animais foi recomendado repouso e restrição de exercício nos primeiros 

dias, voltando à atividade física de forma gradual (Gorgi and O'Brien 2007), principalmente no 

caso no animal nº4, pois apresentava fratura vertebral patológica e foi aconselhado mesmo 

confinamento restrito, para que não agravasse. A restrição da atividade física é um ponto 

fundamental do tratamento de discoespondilite, a fim de diminuir o desconforto e a 

possibilidade de ocorrerem ou agravarem luxações ou fratura patológicas (Burkert et al. 2005). 

A questão da duração do tratamento está pouco esclarecida nos casos apresentados, 

pois também é algo que ainda não foi determinado por estudos controlados (Thomas 2000). 

Em alguns dos casos não foi dada, na altura da consulta, uma duração prévia do tratamento. 

Optou-se antes por entrar em contacto com os veterinários que referenciaram os casos, para 

que fossem fazendo controlos radiográficos mensais, como está recomendado (Greene and 

Bennett 2012) e dessa forma avaliar melhor a continuação ou não do tratamento 

antibioterápico. A duração mínima de tratamento recomendada é de 6-8 semanas (Greene and 

Bennett 2012), mas um estudo retrospetivo em cães com discoespondilite feito por (Burkert et 

al. 2005), a duração média do tratamento antibiótico foi de 53,7 semanas, levando a pensar 

que as recomendações tradicionais da duração do tratamento são um pouco conservadores 

(Dewey 2008). 

Em geral, o prognóstico para discoespondilites bacterianas, que não apresentem 

sintomatologia neurológica, ou que esta seja ligeira/moderada, é favorável (Dewey 2008). Nos 

casos aqui apresentados esperava-se que o prognóstico fosse favorável em todos eles.  
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CAPÍTULO IV – CONCLUSÃO 

 

 O exame neurológico é bastante importante, primeiro para determinar se realmente 

estamos na presença de uma lesão neurológica e, segundo, para determinar a localização da 

lesão, sempre que seja possível. 

 Os sinais encontrados, como se pôde observar, são muito inespecíficos e, como tal, 

semelhantes a muitas outras doenças, como é o caso da hérnia discal. É aconselhável, então, 

a realização de exames imagiológicos, pois permitem visualizar alterações que nos levam para 

um diagnóstico mais correto, os quais recomenda-se que sejam aliados a outros, como 

análises de sangue, cultura de urina e de material discal.  

O controlo da duração do tratamento foi uma das principais limitações deste trabalho, 

pois não foi possível acompanhar da melhor forma a evolução de cada caso, assim como, o 

facto de se ter perdido o contacto com alguns deles. 
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