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Resumo 

A herniação do disco intervertebral é uma causa comum de disfunção neurológica em cães. 

As hérnias do disco intervertebral resultam da extrusão do núcleo pulposo para o canal 

vertebral (Hansen tipo I) ou da protrusão do anel fibroso (Hansen tipo II). As alterações 

degenerativas podem ocorrer em qualquer disco intervertebral, no entanto a herniação é mais 

comum na região toracolombar. Os sinais clínicos manifestados podem variar desde 

hiperestesia paraespinhal até tetraplegia e ausência de nociceção, nos casos mais graves. A 

localização neuroanatómica e grau de gravidade da lesão medular são estabelecidos após 

um exame neurológico detalhado. O diagnóstico de herniação do disco intervertebral engloba 

fundamentalmente o exame neurológico e exames imagiológicos, nomeadamente a 

tomografia computorizada ou ressonância magnética. Dependendo da gravidade da situação, 

o tratamento pode ser médico conservativo (repouso e anti-inflamatórios) ou cirúrgico, através 

da técnica cirúrgica que melhor permita a descompressão medular em cada situação 

específica, bem como minimize o risco de lesão iatrogénica da medula espinhal, raiz nervosa 

e plexos venosos. O prognóstico depende da gravidade dos défices neurológicos, do tempo 

decorrido entre o início do processo e o tratamento e da terapêutica implementada. 

A componente prática deste trabalho engloba a análise de 36 casos correspondentes a cães 

submetidos a cirurgia descompressiva devido a extrusão do núcleo pulposo. Todos os casos 

foram acompanhados e os dados recolhidos durante o estágio curricular.  

Os resultados obtidos permitiram concluir a predominância das raças condrodistróficas, sendo 

o Bulldog Francês a raça mais predisposta. Os machos foram mais afetados e a idade variou 

entre os 2 e os 13 anos com uma média de 7,1 ± 2,7 anos. A região toracolombar foi a mais 

afetada, principalmente o espaço intervertebral T12-T13. Nos casos de hérnias cervicais 

realizou-se a técnica de ventral slot e para as hérnias toracolombares a técnica de 

hemilaminectomia dorsolateral. O número de dias que os animais necessitaram até se registar 

um resultado favorável aumentou com o grau de gravidade da lesão. A média de dias 

necessários para se observar melhorias no estado neurológico dos animais intervencionados 

foi de 2,5 dias. Dos 27 animais submetidos a reavaliação 30 dias após a cirurgia, 13 

recuperaram totalmente, 12 manifestavam défices neurológicos mínimos (ataxia e/ou 

proprioceção diminuída) e/ou dor e os 2 animais classificados com grau V apresentavam 

paraparésia ambulatória. 

Palavras-chave: hérnia discal, doença do disco intervertebral, cão, raça condrodistrófica, 

ventral slot, hemilaminectomia.
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Abstract 

Intervertebral disc herniation is a common cause of neurologic dysfunction in dogs. 

Intervertebral disc hernias result from extrusion of the nucleus pulposus to the vertebral canal 

(Hansen type I) or by the protrusion of the annulus fibrosus (Hansen type II). Degenerative 

changes can occur on any intervertebral disc, however herniation is more common in the 

thoracolumbar region. Clinical signs may range from paraspinal hyperesthesia to tetraplegia 

and absence of nociception, in the most severe cases. The neuroanatomic location and degree 

of spinal cord injury are established following detailed neurological examination. The diagnosis 

of intervertebral disc herniation basically includes neurological examination and imaging, such 

as computed tomography or magnetic resonance. Depending on the severity of the situation, 

the treatment may be conservative (rest and anti-inflammatory) or surgical, through the 

surgical technique that best allows spinal decompression in each specific case, as well as 

minimizes the risk of iatrogenic injury of the spinal cord, root nervous and venous plexus. The 

prognosis depends on the severity of the neurological deficits, the time elapsed between the 

beginning of the process and the treatment and the therapeutics implemented. 

The practical component of this work includes the analysis of 36 cases corresponding to dogs 

undergoing decompressive surgery due to extrusion of the nucleus pulposus. All cases were 

followed up and the data collected during the traineeship.  

The results obtained allowed to conclude the predominance of the chondrodystrophic breeds, 

being the French Bulldog the most predisposed breed. The male dogs were more affected and 

the age ranged from 2 to 13 years, with a mean age of 7,1 ± 2,7 years. The thoracolumbar 

region was the most affected, especially the intervertebral space T12-T13. In cases of cervical 

hernias, the ventral slot technique was performed and the dorsolateral hemilaminectomy 

technique was used for thoracolumbar hernias. The number of days that the animals needed 

until a favorable result increased with the degree of severity. The mean time required to 

observe improvements in the neurological status was 2,5 days. In the 27 animals undergoing 

revaluation 30 days after surgery, 13 had a full neurologic recovery, 12 had minimal 

neurological deficits and/or pain and the 2 animals classified with grade V had ambulatory 

paraparesis. 

Keywords: disc herniation, intervertebral disc disease, dog, chondrodystrophic breed, ventral 

slot, hemilaminectomy.
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CAPÍTULO I – Introdução 

A Doença do Disco Intervertebral (DDIV) é comum em cães, representando cerca de 2% de 

todas as doenças que os afetam (Brisson, 2010). Da degenerescência do disco intervertebral 

(DIV), pode resultar a sua herniação, cuja prevalência é de 3,5%, em animais com menos de 

12 anos de idade (Bergknut et al., 2012a). A herniação do DIV (HDIV) consiste na extrusão 

do núcleo pulposo (Hansen tipo I) ou na protrusão do DIV (Hansen tipo II), conduzindo, por 

sua vez, a lesão da medula espinal (ME) ou raiz nervosa. Consoante o tipo de hérnia, o grau 

de gravidade e a localização da compressão e das alterações vasculares e inflamatórias 

associadas, há variação dos sinais clínicos, com o animal a manifestar desde uma dor ligeira 

até alterações neurológicos graves, como a tetraplegia e perda de nociceção (Kranenburg et 

al., 2013). Num animal em que se suspeite de HDIV, deve-se recolher o máximo de 

informação da anamnese, exame físico e exame neurológico, de modo a obter um diagnóstico 

neuroanatómico da lesão e avaliar o seu grau de gravidade. Posteriormente, os exames 

complementares são imperativos para excluir diagnósticos diferenciais, chegar ao diagnóstico 

definitivo e optar pelo tipo de tratamento (Sharp & Wheeler, 2005; Griffin et al., 2009a). Os 

exames imagiológicos, com particular ênfase para a tomografia computorizada (TC) e 

ressonância magnética (RM), são de suma importância, pois disponibilizam a informação 

referente à localização, lateralização e extensão da lesão medular. Deste modo, o cirurgião 

pode selecionar a técnica que melhor providencie um acesso suficiente para remoção de todo 

o material discal, com mínimo traumatismo iatrogénico da ME, raízes nervosas e plexos 

venosos (Fingeroth & Brisson, 2015). 

Os objetivos deste trabalho envolvem uma revisão bibliográfica sobre a fisiopatologia do DIV 

e sua herniação, diagnóstico, tratamento atual, com enfoque nas técnicas cirúrgicas, 

prognóstico, os novos rumos e perspetivas futuras em relação ao tratamento médico e 

cirúrgico. A componente prática consiste no estudo estatístico descritivo de uma amostra de 

36 animais acompanhados durante o estágio curricular do MIMV, aos quais lhes foi 

diagnosticada HDIV. Pretende-se assim, caracterizar a amostra em estudo (raça, idade, sexo, 

peso), avaliar e caracterizar o grau de gravidade da lesão medular, determinar a localização 

e lateralização da hérnia discal, analisar os procedimentos realizados e avaliar a recuperação 

no período pós-operatório. 

A recolha das informações, que constituem a componente prática deste trabalho, ocorreu 

durante o estágio curricular, no Centro Hospitalar Veterinário Lorrainevet (Ludres, França), 

entre Setembro de 2016 e Março de 2017. Tratando-se de um Hospital de Referência, foi 
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possível o acompanhamento e a participação no tratamento de casos clínicos e cirúrgicos das 

diversas especialidades da Medicina Veterinária.
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CAPÍTULO II – Revisão Bibliográfica 

1. Anatomia da coluna vertebral 

1.1. Vértebras 

A coluna vertebral divide-se em 5 grupos: sete vértebras cervicais (C1-C7), treze vértebras 

torácicas (T1-T13), sete vértebras lombares (L1-L7), três vértebras sagradas (S1-S3) e cerca 

de 20 vértebras caudais (Cd1-Cd20) (Evans & Lahunta, 2013). A possibilidade de variações, 

particularmente nas vértebras de transição, pode dificultar a identificação dos pontos de 

referência cirúrgicos (Sharp & Wheeler, 2005). 

Tipicamente, as vértebras apresentam uma estrutura básica comum: corpo vertebral, arco 

vertebral, apófises espinhosas e transversas e processos articulares, acessórios e mamilares, 

os quais permitem estabelecer ligações com os músculos e articulações (Evans & Lahunta, 

2013). O corpo vertebral constitui a porção ventral do canal medular, onde está assente a 

medula espinhal (ME) e, une-se aos corpos vertebrais adjacentes através do disco 

intervertebral (DIV). O arco vertebral é constituído por dois pedículos laterais e uma lâmina 

dorsal que estabelecem ligação com o corpo, formando as porções dorsal e lateral do canal 

medular. Internamente, o corpo vertebral é composto por osso esponjoso, de tom rosado e 

consistência relativamente branda, enquanto que externamente é formado por osso cortical 

de cor branca, denso e duro. Assim como o corpo vertebral, o arco também possui osso 

cortical e esponjoso, embora de menor espessura, particularmente em animais de pequeno 

porte. O tipo de osso é importante, pois orienta o cirurgião relativamente à profundidade do 

acesso cirúrgico à medula espinhal. A maioria das vértebras também possui uma apófise 

espinhosa que surge dorsalmente a partir da lâmina dorsal, duas apófises transversas que se 

encontram lateralmente no corpo vertebral e processos articulares cranial e caudal na junção 

entre cada pedículo lateral com a lâmina dorsal (Evans & Lahunta, 2013). De salientar que 

estas estruturas se diferenciam não só entre grupos vertebrais, mas também entre vértebras 

do mesmo grupo. Deste modo, algumas diferenças e particularidades tornam-se importantes 

pontos de referência cirúrgicos. Quando duas vértebras contíguas se articulam, os pedículos 

laterais formam o forâmen intervertebral direito e esquerdo, por onde passam nervos 

espinhais e vasos sanguíneos (Sharp & Wheeler, 2005). A coluna vertebral apresenta uma 

mobilidade considerável dada a contribuição de ligamentos, articulações e DIV de natureza 

fibrocartilagínea (Evans & Lahunta, 2013). 
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1.2. Ligamentos 

A coluna vertebral e estruturas a si associadas, nomeadamente os ligamentos que se 

encontram no interior e exterior do canal vertebral, têm um papel importante na mobilidade e 

estabilidade da coluna vertebral (Sharp & Wheeler, 2005; Griffin IV et al., 2009b). Esses 

ligamentos dividem-se em ligamentos largos (nucal, supraespinhoso, longitudinal dorsal e 

longitudinal ventral) e ligamentos curtos (intercapital, interespinhoso, intertransverso e flavum) 

(Evans & Lahunta, 2013). 

O ligamento nucal estende-se desde o arco dorsal do áxis até às apófises espinhosas das 

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

musculatura cervical dorsal, podendo ser seccionado cirurgicamente sem consequências 

graves para o animal (Sharp & Wheeler, 2005). 

O ligamento supraespinhoso estende-se desde do processo espinhoso da primeira vértebra 

torácica (T1) até à terceira vértebra caudal (Cd3). Trata-se de uma banda espessa, 

principalmente na zona torácica, que se mistura bilateralmente com a fáscia toracolombar ao 

longo das regiões torácica e lombar (Evans & Lahunta, 2013). Este ligamento confere rigidez 

à coluna vertebral em resposta à flexão ventral (Griffin IV et al., 2009b). 

O ligamento longitudinal dorsal percorre o chão do canal vertebral desde C2 até ao sacro, 

sendo mais estreito no centro dos corpos vertebrais e mais amplo sobre os DIV, onde ocorre 

fusão das suas fibras com as do anel fibroso (AF). Este ligamento é mais espesso do que o 

ligamento longitudinal ventral (Sharp & Wheeler, 2005; Evans & Lahunta, 2013). 

O ligamento longitudinal ventral percorre ventralmente os corpos vertebrais entre C2 e o 

sacro, estando mais desenvolvido na região torácica caudal (Evans & Lahunta, 2013). 

O ligamento intercapital une a cabeça de uma costela à sua contralateral entre T2 e T10, 

passando sobre o AF de cada DIV e sob o ligamento longitudinal dorsal (Brisson, 2010; Evans 

& Lahunta, 2013). Este ligamento contribui para a baixa incidência de extrusão do DIV entre 

T2 e T10 (Sharp & Wheeler, 2005; Brisson, 2010). De salientar que para Hansen (1952) o 

ligamento intercapital em T10 é muito fino ou mesmo inexistente. 

O ligamento interespinhoso é uma fáscia que une as apófises espinhosas adjacentes, sendo 

contínuo com a fáscia lombodorsal, na região lombossagrada (Sharp & Wheeler, 2005; Evans 

& Lahunta, 2013). Este ligamento também confere rigidez à coluna vertebral em resposta à 

flexão ventral (Griffin IV et al., 2009b).  
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O ligamento intertransverso consiste num conjunto de fibras que une as apófises transversas 

das vértebras lombares, dirigidas craniolateralmente. Este ligamento não é distinto em 

nenhuma outra região da coluna vertebral (Evans & Lahunta, 2013). 

O ligamento flavum dispõe-se no teto do canal vertebral e ocupa o espaço entre dois arcos 

vertebrais adjacentes. Lateralmente, este ligamento é contínuo com as cápsulas articulares 

dos processos articulares. De salientar que pode estar reduzido em determinadas condições, 

particularmente na espondilomielopatia cervical e na doença lombossagrada (Sharp & 

Wheeler, 2005; Evans & Lahunta, 2013). 

 

 

   

1.3. Vascularização 

O suprimento sanguíneo da coluna vertebral ocorre de forma segmentar com ramos arteriais 

que entram no canal vertebral através do forâmen intervertebral. A origem desses ramos varia 

com a região da coluna vertebral. A drenagem venosa ocorre através dos plexos venosos 

vertebrais internos, os quais compreendem duas veias avalvulares, no chão do canal 

vertebral. Estas veias convergem no ponto médio dos corpos vertebrais e divergem sobre o 

DIV. Os plexos venosos drenam, pelo forâmen intervertebral, para as veias intervertebrais e 

estas para as veias vertebrais. As veias intervertebrais podem ser únicas ou aos pares, sendo 

Figura 1 – Representação esquemática de uma vértebra lombar, disco intervertebral normal e 
estruturas anatómicas associadas (Adaptado de Dewey & da Costa, 2016). 
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que no último caso rodeiam o nervo espinhal. As paredes destes vasos são muito finas e, por 

conseguinte, facilmente danificáveis. Deste modo, é imperativo o conhecimento da sua 

localização afim de evitar hemorragias profusas que comprometam o ato cirúrgico (Sharp & 

Wheeler, 2005). 

 

 

2. Fisiopatologia do Disco Intervertebral 

2.1. Anatomia e função do Disco Intervertebral 

O DIV encontra-se entre os corpos vertebrais, com a exceção da primeira e segunda vértebras 

cervicais (C1-C2) e das vértebras sagradas fundidas (S1-S3) (Griffin IV et al., 2009b; Brisson, 

2010). O DIV providencia a tensão necessária para a ótima funcionalidade e flexibilidade da 

coluna vertebral e amortiza os impactos direcionados à medula espinhal, protegendo-a de 

traumatismos (Sharp & Wheeler, 2005; Smolders & Forterre, 2015). Esta estrutura é mais 

espessa nas regiões cervical (particularmente na zona cervical caudal) e lombar (Evans & 

Lahunta, 2013). O DIV saudável é constituído por quatro componentes: um núcleo pulposo 

(NP), um anel fibroso (AF), uma zona de transição (ZT) e por placas cartilaginosas terminais 

(PCT) (Berkgknut et al., 2013b; Smolders & Forterre, 2015).  

O núcleo pulposo, derivado embrionário da notocorda, é constituído por material gelatinoso, 

amorfo e translúcido, maioritariamente composto por água, com uma localização ligeiramente 

excêntrica no DIV (Berkgknut et al., 2013b; Jeffery et al., 2013). O NP forma o centro do DIV 

e compreende uma matriz extracelular (MEC) rica em água e proteoglicanos associada a uma 

rede dispersa de material fibroso (maioritariamente colagénio tipo II) e celular (condrócitos, 

fibrócitos e células da notocorda) (Griffin IV et al., 2009b). O colagénio tipo II é responsável 

pelo suporte de carga e resistência a forças de compressão (Griffin IV et al., 2009b; Innes & 

Figura 2 – Drenagem venosa da coluna vertebral cervical (Adaptado de Evans & Lahunta, 2013). 
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Melrose, 2015). Os proteoglicanos consistem numa proteína associada a cadeias de 

glicosaminoglicanos (GAGs) carregadas negativamente, criando um forte gradiente osmótico 

que atrai a água para o NP, o que conduz à elevada pressão intradiscal (Berkgknut et al., 

2013b; Smolders & Forterre, 2015). Entre os proteoglicanos mais importantes estão o sulfato 

de condroitina, o sulfato de queratina e o ácido hialurónico (Bray & Burbidge, 1998a; Berkgknut 

et al., 2013b). 

O anel fibroso, proveniente de células mesenquimatosas, envolve o NP (Griffin IV et al., 

2009b). As lamelas do AF são compostas por fibras de colagénio agregadas a fibras elásticas 

e revestidas por proteoglicanos. A zona externa do AF é constituída maioritariamente por 

colagénio tipo I, enquanto que a zona mais interna contém predominantemente colagénio tipo 

II (Berkgknut et al., 2013b; Innes & Melrose, 2015). As fibras de colagénio dispõem-se 

paralelamente dentro da mesma camada e obliquamente entre camadas diferentes. Quando 

sujeitas a cargas biomecânicas, as lamelas têm a capacidade de deslizar entre si (Griffin IV 

et al., 2009b). As fibras de elastina permitem que as fibras de colagénio recuperem a sua 

forma após deformação, conferindo uma certa flexibilidade ao DIV (Bray & Burbidge, 1998a; 

Innes & Melrose, 2015). A parte ventral do AF é duas a três vezes mais espessa do que a 

parte dorsal, facto que explica a posição relativamente excêntrica do NP (Hansen, 1952; 

Berkgknut et al., 2013b; Smolders & Forterre, 2015). 

Próximo do centro do DIV, o AF torna-se mais cartilagíneo e menos fibroso, constituindo a 

zona de transição, responsável pela conexão entre o AF e o NP (Hansen, 1952; Berkgknut et 

al., 2013b). Assim, o material fibroso representa 40 a 60% da zona externa do AF e 25 a 40% 

da zona interna (Innes & Melrose, 2015). 

As PCT surgem nos bordos cranial e caudal do DIV, sendo responsáveis pela ligação deste 

ao corpo vertebral. Histologicamente, as PCT consistem em cartilagem hialina com pequenos 

orifícios, por onde passam elementos vasculares (Griffin IV et al., 2009b; Berkgknut et al., 

2013b). Admite-se que estes elementos vasculares têm comunicação direta com os espaços 

medulares do corpo vertebral (Bray & Burbidge, 1998a). As PCT possuem uma matriz 

altamente hidratada (50-80%) composta por proteoglicanos associados ao ácido hialurónico, 

proteínas de ligação e colagénio (maioritariamente tipo II) (Berkgknut et al., 2013b).  

Apenas as camadas externas do AF recebem suprimento sanguíneo. Admite-se que a zona 

interna do AF e o NP são nutridos por difusão através das PCT (Brisson, 2010; Berkgknut et 

al., 2013b). Assim sendo, a oclusão das PCT pode conduzir à deficiente nutrição do DIV e, 

consequentemente, à sua degenerescência (Benneker, 2005; Griffin IV et al., 2009b). Daí, a 

importância das PCT na manutenção da integridade do DIV (Berkgknut et al., 2013b). O terço 
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periférico do AF é escassamente enervado, enquanto que as camadas mais internas do AF, 

ZT e o NP não são enervados. Tal, contrasta com o ligamento longitudinal dorsal, o qual é 

extremamente enervado (Brisson, 2010; Berkgknut et al., 2013b). 

 

2.2. Degenerescência do Disco Intervertebral 

A degenerescência do DIV é comum nos cães (Bergknut et al., 2013a). Trata-se de um 

processo natural que ocorre associado ao envelhecimento (Jeffery et al., 2013). 

Frequentemente é um achado acidental em animais sem manifestação de sinais clínicos de 

doença (Brisson, 2010; Bergknut et al., 2013b; Jeffery et al., 2013; Bach et al., 2014). Contudo, 

este fenómeno é conhecido por predispor os cães a herniação do DIV cervical ou toracolombar 

(Hansen, 1952; Brisson, 2010; Bergknut et al., 2013a), mas também a doenças como a 

estenose lombossagrada degenerativa (Meij & Bergknut, 2010) e espondilomielopatia cervical 

(da Costa et al., 2006).  

A degenerescência do DIV caracteriza-se por alterações na composição das células e da MEC 

do DIV. Sendo um processo multifatorial, são várias as causas que o podem influenciar, 

nomeadamente a predisposição genética, a sobrecarga mecânica crónica e traumatismo, 

transporte de nutrientes e metabolitos inadequado para a MEC, morte celular, nível de 

atividade enzimática alterado, alterações nas macromoléculas da matriz e diminuição do 

conteúdo em água do DIV (Bergknut et al., 2013b). Durante este processo, verifica-se o 

decréscimo dos níveis de proteoglicanos, degradação das moléculas de GAGs, aumento do 

conteúdo em colagénio e diminuição do conteúdo em água (Bergknut et al., 2013b; Sharp & 

Wheeler, 2005). Como resultado, a matriz do DIV torna-se mais rígida e perde as suas 

propriedades hidrostáticas. O DIV enfraquecido é vulnerável a lesões em níveis de stress 

considerados fisiológicos para o DIV saudável (Bergknut et al., 2013b). 

Dado que as estruturas que compõem o DIV atuam sinergicamente, a deterioração de uma 

levará à deterioração das outras. Consequentemente, um círculo vicioso de lesão, reparação 

inadequada e regeneração é acionado. De notar que, para além deste aspeto, o DIV, como 

elemento da unidade espinhal funcional, quando degenerado, afeta também outros 

componentes, tais como os ligamentos, as articulações e os corpos vertebrais (Bergknut et 

al., 2013b; Bach et al., 2014). 
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3. Herniação do Disco Intervertebral 

3.1. Extrusão do Disco Intervertebral 

A degenerescência do DIV ocorre mais precoce e rapidamente em cães de raças 

condrodistróficas (CD) (Hansen, 1952; Smolders et al., 2013; Smolders & Forterre, 2015). 

Nestas raças, aos três a quatro meses de idade, as células da notocorda são gradualmente 

substituídas por condrócitos envolvidos numa MEC densa, sendo que com um ano de idade, 

essa transição já ocorreu em 75% a 90% dos DIV (Bray & Burbidge, 1998b; Stigen et al., 2007; 

Brisson, 2010). Por fim, todos os DIV da coluna vertebral são afetados, sendo que a 

mineralização concomitante pode ocorrer em um ou mais DIV (Bray & Burbidge, 1998b; 

Brisson, 2010; Jeffery et al., 2013; Smolders et al., 2013). Este processo foi apelidado por 

Hansen (1952) de metaplasia condróide. Durante este fenómeno, ocorre degradação das 

moléculas de GAGs, aumento do conteúdo em colagénio, diminuição do conteúdo em água e 

invasão do NP desidratado por cartilagem hialina. Tal, reduz as propriedades hidrostáticas do 

NP e enfraquece as fibras do AF, conduzindo à sua rutura parcial ou total e separação do anel 

lamelar (Sharp & Wheeler, 2005; Brisson, 2010; Smolders et al., 2013). Estas lesões e rutura 

são mais frequentemente observadas no bordo dorsal do AF, dado que é duas a três vezes 

mais fino do que o bordo ventral (Bergknut et al., 2013b; Jeffery et al., 2013; Smolders et al., 

2013; Smolders & Forterre, 2015). A incapacidade do DIV em amortizar os impactos e suportar 

a pressão, associada à rutura do AF instável leva à herniação do material do NP degenerado 

para o canal vertebral (Lorenz et al., 2011; Smolders et al., 2013). Assim, denomina-se de 

hérnia discal de Hansen tipo I ou extrusão do DIV à herniação aguda, de caráter explosivo, 

associada a rutura total do AF dorsal e do ligamento longitudinal dorsal, com extrusão do NP 

degenerado para o canal vertebral (Hansen, 1952; Bray & Burbidge, 1998b; Brisson, 2010; 

Jeffery et al., 2013; Smolders et al., 2013; Smolders & Forterre, 2015). A extrusão do DIV 

ocorre principalmente na região cervical e toracolombar (Brisson, 2010; Smolders et al., 2013). 

Admite-se que a transição da zona torácica, mais rígida, para a zona lombar, mais flexível, é 

um possível fator biomecânico que conduz à herniação toracolombar em cães CD. Por outro 

lado, a presença do ligamento intercapital, ventralmente ao ligamento longitudinal dorsal, 

desde T1-T2 a T9-T10, parece evitar a herniação do DIV a este nível (Smolders & Forterre, 

2015). Nas extrusões crónicas, o material nuclear sofre calcificação e pode aderir à dura-

máter (Brisson, 2010). De salientar que em raças CD, apesar de mais predispostas a hérnias 

por extrusão do DIV, podem ocorrer hérnias discais de Hansen tipo II (Levine et al., 2006; 

Brisson, 2010; Kranenburg et al., 2013). 
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3.2. Protrusão do Disco Intervertebral 

Nas raças não-condrodistróficas (NCD), a degenerescência do DIV ocorre mais tardia e 

gradualmente, entre os seis e os oito anos de idade (Macias et al., 2002; Cherrone et al., 

2004; Brisson, 2010; Meij & Bergknut, 2010; Smolders et al., 2013).  

Nos cães de grande porte de raças NCD, a região cervical caudal é mais propícia a 

degenerescência e herniação (Cherrone et al., 2004; Hakozaki et al., 2015; Smolders & 

Forterre, 2015). Admite-se que tal se deva à conformação das superfícies articulares dessa 

região, que permitem uma considerável rotação axial, induzindo uma maior instabilidade neste 

segmento da coluna vertebral. Nestas raças, o DIV L7-S1 também é frequentemente afetado, 

possivelmente devido à conformação deste disco e das superfícies articulares do segmento 

lombossagrado, que possibilitam uma maior mobilidade na flexão/extensão, rotação axial e 

translação ventrodorsal (Smolders & Forterre, 2015).  

Em cães de raças NCD, as células da notocorda estão geralmente presentes no NP, mesmo 

em idade mais avançada (Bray & Burbidge, 1998a,b). Contudo, o NP é gradualmente invadido 

por filamentos de colagénio que se interpõem entre as células da notocorda, dividindo-o em 

lóbulos e tornando-o mais fibroso (Jeffery et al., 2013; Bergknut et al., 2013a; Smolders et al., 

2013). O NP, desidratado e fibroso, sofre alterações como redução do tamanho, formação de 

vesículas intracelulares e apoptose (Jeffery et al., 2013; Smolders et al., 2013). A 

degenerescência do AF pode ocorrer independentemente da degenerescência do NP e, 

consiste normalmente na hipertrofia, hiperplasia e rutura parcial das suas fibras (McKee, 

2000a; Macias et al., 2002; Smolders & Forterre, 2015). Hansen (1952) denominou este 

processo degenerativo do DIV de metaplasia fibrosa. Contudo, num estudo realizado por 

Figura 3 – Representação da extrusão do disco intervertebral – Hansen tipo I (Adaptado de Dewey 
& da Costa, 2016). 
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Kranenburg e colaboradores (2013), verificou-se a presença de células notocordiais no NP, 

em apenas 4 dos 23 cães de raças NCD e a ausência de fibrócitos no NP de todos os animais 

(raças CD e NCD). Também estudos desenvolvidos por Bergknut e colaboradores 

(2012b;2013a) sustentam a hipótese da ausência de metaplasia fibrosa nas raças NCD e da 

diminuição de células da notocorda e aumento do número de condrócitos, como sendo a base 

da degenerescência do DIV, independentemente da raça.   

Dado o caráter gradual da degenerescência do DIV em raças NCD, as lesões discais são 

menos exuberantes, geralmente caracterizadas por herniação parcial do NP, através do AF 

parcialmente ruturado e protrusão intradiscal do DIV e do ligamento longitudinal dorsal (Jeffery 

et al., 2013; Kranenburg et al., 2013). As protusões são suaves, firmes, redondas e raramente 

aderidas à dura-máter. Num corte transverso, a parte externa do AF e o ligamento longitudinal 

dorsal estão intactos, não há evidência de hemorragia e a mineralização nuclear é rara (Bray 

& Burbidge, 1998b; Brisson, 2010). Designa-se a este fenómeno de hérnia discal de Hansen 

tipo II ou protrusão do DIV (Hansen, 1952; Brisson, 2010; Meij & Bergknut, 2010; Smolders et 

al., 2013).  Vários estudos têm relatado a ocorrência de hérnias por extrusão do DIV cervical 

ou toracolombar em cães de raças NCD (Macias et al., 2002; Cherrone et al., 2004).   

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Representação da protrusão do disco intervertebral – Hansen tipo II (Adaptado de Dewey 
& da Costa, 2016). 
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3.3. Extrusão traumática do Disco Intervertebral 

A extrusão traumática discal ocorre quando o DIV é sujeito a uma força excessiva através de 

exercício vigoroso ou traumatismo. O aumento súbito da pressão intradiscal leva à projeção 

do NP não degenerado, o qual consiste em 80% a 88% de água, em direção da medula 

espinhal, através do AF dorsalmente ruturado (Beltran et al., 2012; Henke et al., 2013a; De 

Risio et al., 2015). O termo “extrusão aguda não compressiva do núcleo pulposo” tem sido 

proposto quando o material do NP provoca contusão na ME e, depois, difunde-se dentro do 

espaço epidural, causando mínima a nenhuma compressão na ME (De Risio et al., 2009; De 

Risio et al., 2015). Outras nomenclaturas têm sido utilizadas para definir esta condição, 

nomeadamente “prolapso traumático discal”, “explosão dorsolateral do DIV”, “extrusão discal 

de alta velocidade e pequeno volume” (De Risio et al., 2015). Segundo o estudo desenvolvido 

por Chang e colaboradores (2007), este último termo é insatisfatório, na medida em que a 

velocidade de extrusão não é mensurada e, embora a compressão da ME seja mínima, os 

resultados obtidos mostraram que um elevado volume de material do NP pode sofrer extrusão. 

Este tipo de extrusão discal é também, por vezes, referido como “hérnia discal de Hansen tipo 

III”. Tal denominação é inapropriada, dado que o DIV pode não se encontrar degenerado 

(Chang et al., 2007; Jeffery et al., 2013; De Riso et al., 2015). 

O início dos sinais clínicos ocorre de forma hiperaguda e sem progressão nas 24 horas 

seguintes. Desconforto e hiperalgesia à palpação do segmento espinhal afetado tem sido 

descrito em mais de metade dos casos. Os machos parecem ser mais afetados do que as 

fêmeas e a média da idade é de 7 anos (De Riso et al., 2015). O segmento medular T3-L3 é 

o mais afetado, particularmente os espaços discais intervertebrais T12-T13, T13-L1 e L1-L2 

(Chang et al., 2007; De Riso et al., 2015). 

Preferencialmente, o diagnóstico deve ser realizado por ressonância magnética (RM), dado 

que foram estabelecidos critérios bem definidos para o efeito, permitindo também ajudar na 

sua diferenciação em relação à mielopatia isquémica (Henke et al., 2013a; Fenn et al., 2015). 

O diagnóstico definitivo só é possível postmortem, através da análise visual e histológica do 

NP, AF e ME (De Risio et al., 2015). 

Apesar de menos frequente, também pode ocorrer extrusão compressiva do núcleo pulposo 

hidratado (Beltran et al., 2012; Henke et al., 2013a; De Risio et al., 2015). Sabe-se que esta 

condição afeta mais frequentemente os espaços discais C3-C4 e C4-C5, sendo uma causa 

de mielopatia cervical em cães de raças CD e NCD (Beltran et al. 2012; Dolera et al. 2015; 

Manunta et al., 2015). Um estudo desenvolvido por Dolera e colaboradores (2015) mostra 

evidências de que parte do NP hidratado pode extrudir dentro das fibras do ligamento 
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longitudinal dorsal e causar compressão medular. No entanto, há que salientar que a 

fisiopatologia deste tipo de extrusão ainda não se encontra totalmente compreendida (Dolera 

et al., 2015).  

Os sinais clínicos têm início de forma aguda e consistem na tetraparesia ou tetraplegia 

simétrica, não-ambulatória, sendo a dor cervical incomum. A história pregressa do animal 

raramente refere a ocorrência de um traumatismo ou exercício físico intenso que pudesse 

despoletar esta condição (Beltran et al., 2012; Dolera et al., 2015; Royaux et al., 2016).  

Apesar de o diagnóstico ser feito preferencialmente através de RM, um estudo desenvolvido 

por Royaux e colaboradores (2016) refere que a Tomografia Computorizada (TC) com 

contraste permite a visualização do material do NP, na maioria dos casos. 

Para os dois tipos de extrusão do NP saudável, o tratamento conservativo inclui o maneio 

adequado da dor e reabilitação física. Cães com extrusão compressiva do NP hidratado 

podem ter que ser submetidos a uma cirurgia de descompressão medular, caso haja 

compressão medular grave ou défices neurológicos que o justifiquem (De Risio et al., 2015). 

De acordo com De Risio e colaboradores (2015), a paralisia e ausência de sensibilidade à dor 

profunda podem conduzir a um prognóstico desfavorável para o animal com extrusão discal 

não compressiva. Apesar dos défices neurológicos graves, o prognóstico é favorável para 

cães com extrusão discal compressiva, caso sejam submetidos a tratamento médico e/ou 

cirúrgico (Beltran et al., 2012; Dolera et al., 2015; Manunta et al., 2015). 

 

3.4. Epidemiologia  

A prevalência da herniação do DIV em cães com idade inferior a 12 anos foi estimada em 

3,5%, sendo que em 80% a 85% dos casos ocorre na região toracolombar (Bergknut et al., 

2012a). 

A degenerescência e herniação do DIV é mais frequente em cães de raças CD (Hansen, 1952; 

Smolders et al., 2013). Entre as raças condrodistróficas mais comuns estão o Dachshund, 

Bulldog Francês e Inglês, Shih Tzu, Beagle, Lhasa Apso, Pequinês, Cocker Spaniel 

Americano, Basset Hound, Cavalier King Charles Spaniel (Priester, 1976; Olby et al., 2004; 

Brisson, 2010; Kranenburg et al., 2013; Smolders et al., 2013).  

 O Dachshund miniatura apresenta maior risco de desenvolver a doença, com uma 

prevalência de 20% (Bergknut et al., 2012a). O pico de incidência está compreendido entre 

os 3 e os 7 anos de idade (Hansen, 1952; Priester, 1976; Olby et al., 2004; Smolders et al., 
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2013). A herniação ocorre principalmente nos DIV das regiões cervical cranial (C2-C3 e C3-

C4) e toracolombar (T12-T13, T13-L1, L1-L2, L2-L3), sendo o DIV L1-L2 o mais afetado em 

cães de raças NCD e de porte grande (Coates, 2000; Cherrone et al., 2004; King et al., 2009; 

Lorenz et al., 2010; Smolders et al., 2013; Hakozaki et al., 2015; da Costa & Platt, 2017). 

Contudo, a herniação cervical em cães de raças de porte grande ocorre principalmente no 

disco intervertebral C6-C7 (Coates, 2000; Cherrone et al., 2004; Hakozaki et al., 2015; da 

Costa & Platt, 2017). Um estudo refere que a herniação com localização lombar média ou 

caudal é mais frequente em cães de raça Cocker Spaniel Inglês do que nos Dachshund (Cardy 

et al., 2016). Um outro estudo referiu que a localização da hérnia discal toracolombar difere 

entre o Bulldog Francês e o Dachshund com anomalias vertebrais congénitas, sendo que a 

herniação nunca coincidiu com o local da alteração vertebral (Aikawa et al., 2014). 

Jensen e colaboradores (2008) quantificaram a relação entre a calcificação dos DIV e a 

herniação discal em cães de raça Dachshund. O número de DIV calcificados em cães, com 8 

ou mais anos, está significativamente correlacionado com os de cães com 2 anos de idade. 

Assim, este estudo sugere que o número de discos calcificados, em cães de raça Dachshund 

com 2 anos de idade é um importante indicador de herniação discal futura. Um outro estudo 

corrobora o anterior e sugere um programa de melhoramento desta raça, através de um 

exame radiográfico em cães com 2 anos de idade, para despiste de calcificação intervertebral 

e posterior seleção para reprodução (Lappalainenn et al., 2014). O treino e experiência são 

fortemente recomendados para melhorar a precisão durante o estudo radiográfico, de modo 

a garantir a classificação adequada de cada Dachshund (Rosenblatt et al., 2015). 

Cães de raças NCD estão mais predispostos à herniação por protrusão do DIV, sendo o 

Pastor Alemão a raça mais frequentemente afetada (Macias et al., 2002). Outras raças NCD 

são Rottweiler, Dobermann, Labrador Retriever, Golden Retriever, Staffordshire Bull Terrier, 

Pastor Belga, Dálmata, bem como raças cruzadas (Macias et al., 2002; Cherrone et al., 2004; 

Meij & Bergknut, 2010; Bergknut et al., 2012a; Smolders et al., 2013). Mais comummente há 

herniação na região cervical caudal e na região lombossagrada (L7-S1) (Brisson, 2010; 

Smolders et al., 2013). Contudo, parece haver predisposição para o aparecimento de hérnias 

na região torácica cranial (T2-T11), na raça Pastor Alemão (Hearon et al., 2014; Dewey & da 

Costa, 2016). Também a raça Labrador Retriever pode ser afetada nesta região, mas em 

animais mais velhos e pesados, com outras zonas afetadas (Hearon et al., 2014). A herniação 

por protrusão do DIV apresenta uma significativa correlação com a idade (Macias et al., 2002). 

O pico de incidência está compreendido entre os 6 e os 8 anos de idade (Meij & Bergknut, 

2010; Smolders et al., 2013). 
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Alguns autores referem a inexistência de predileção de género, embora haja estudos que 

sugiram que as fêmeas esterilizadas e os machos estejam mais predispostos ao 

desenvolvimento de hérnias discais (Priester, 1976; Downes et al., 2009; Brisson, 2010; 

Kranenburg et al., 2013; da Costa & Platt, 2017). 

Num estudo desenvolvido por Bergknut e colaboradores (2012a), a mortalidade associada à 

DDIV é de 1% (Bergknut et al., 2012a). 

A condição corporal e o nível de atividade física têm vindo a ser citados como fatores de risco, 

contudo não foi comprovada a existência de uma associação entre eles e o desenvolvimento 

de herniação do DIV (Jensen & Ersboll, 2000; Levine et al., 2006; Brisson, 2010; Thomas et 

al., 2015). 

Apesar de ser uma condição rara, há estudos referentes a gatos com herniação do DIV, 

principalmente por extrusão discal em animais de meia idade a geriátricos (Knipe et al., 2001 

Munana et al., 2001). Também foi descrita a ocorrência de hérnias discais toracolombares na 

espécie Mephitis mephitis (Krauss et al., 2014). 

 

3.5. Fisiopatologia da lesão medular secundária a Herniação do DIV 

A lesão medular aguda divide-se em lesão primária e secundária. A lesão primária é 

diretamente provocada pela força mecânica inicial sobre a medula espinhal e estruturas 

vasculares a si associadas. A lesão primária pode envolver compressão, concussão, contusão 

ou laceração (Griffin et al., 2009b; Henke et al., 2013b; Jeffery et al., 2013). A lesão secundária 

refere-se à cascata de eventos que ocorrem consequentemente à lesão primária, afetando 

inicialmente a substância cinzenta da medula espinhal (Griffin et al., 2009; Park et al., 2012).  

Nas hérnias discais de Hansen tipo I, há lesão essencialmente por compressão e, menos 

significativamente por concussão (Dewey & da Costa, 2016). A gravidade da lesão depende 

da velocidade, grau e duração da força compressiva aplicada sobre a medula espinhal, não 

tendo necessariamente uma associação com a quantidade de material discal que sofreu 

extrusão (Griffin et al., 2009). Em situações de longa duração da compressão, associada a 

reduzida velocidade da força compressiva aplicada sobre a ME, é possível que os animais 

recuperem completamente e de forma rápida, após realizada a descompressão cirúrgica 

(Fingeroth et al., 2015a).  O grau de compressão é influenciado pela proporção entre o 

diâmetro do canal vertebral e o diâmetro da medula espinhal. Assim, o grau de compressão 

medular é superior na região torácica, dado que o espaço para acomodação da medula é 

limitado (Coates, 2000). Nas hérnias por extrusão traumática, a lesão medular é 
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primeiramente concussiva. A lesão medular por concussão tende a ser mais grave do que por 

compressão. Tem sido demonstrado que o prognóstico de cães com lesão medular grave 

(paralisia com ausência de nociceção), provocada por traumatismo externo é 

significativamente pior do que em cães com extrusão aguda do DIV (Dewey & da Costa, 2016). 

A lesão da medula espinhal é frequentemente mais grave no local da extrusão ou da protrusão 

do DIV (Coates, 2000). 

A lesão secundária envolve mecanismos celulares, locais e sistémicos. Os mecanismos 

celulares incluem alterações dos gradientes iónicos, permeabilidade membranar alterada e 

perda de metabolismo energético (Griffin et al., 2009). Os mecanismos locais incluem a 

presença de moléculas inibidoras derivadas da mielina que impedem a regeneração axonal 

(Costa et al., 2013), a perda da autorregulação da circulação na ME, isquémia, edema 

vasogénico, libertação de neurotransmissores, lesão oxidativa, libertação de enzimas que 

degradam a matriz, perda de fatores neurotrópicos e inflamação (Griffin et al., 2009). Os 

mecanismos sistémicos incluem hipotensão arterial e hipoxemia (Griffin et al., 2009). 

A HDIV pode levar à paraplegia permanente devido a lesões irreversíveis na ME. Como 

consequência dessa grave lesão medular, desenvolve-se uma zona focal de mielomalácia. 

Apesar de não ser tão frequente, pode ocorrer progressão da lesão, resultando no 

alastramento da mielomalácia cranial e/ou caudalmente. Este fenómeno é denominado de 

mielomalácia ascendente/descendente. Trata-se de uma mielopatia autodestrutiva cuja 

patogenia permanece desconhecida. Cães com esta alteração patológica exibem muito 

desconforto e, por vezes, febre, possivelmente devido à hemorragia meníngea ou 

subaracnóide, na lesão ascendente. Também manifestam disfunção respiratória, ausência de 

reflexos espinhais e perda do reflexo do tronco cutâneo ascendente. A mielomalácia 

ascendente é quase sempre fatal, dada a paralisia respiratória. A mielomalácia descendente, 

quando isoladamente, provoca défices nos membros pélvicos, incontinência urinária e fecal, 

pelo que a eutanásia é, frequentemente, a intervenção mais apropriada (Jeffery et al., 2013; 

Fingeroth & de Lahunta, 2015). 

Um estudo desenvolvido por Henke e colaboradores (2016) propõe que as hemorragias 

intramedular e subdural estão significativamente associadas com o grau de lesão na 

substância branca e cinzenta no local da herniação, bem como com a extensão longitudinal 

da mielomalácia. Os resultados deste estudo sugerem fortemente que os detritos da ME são 

impulsionados cranial e caudalmente pelo aumento da pressão intra-espinhal no epicentro da 

lesão. Contudo, fica por explicar como a lesão se expande para outros segmentos medulares. 

Henke e colaboradores (2016) especulam que os detritos necróticos hemorrágicos se 
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misturem com o líquido cefalorraquidiano, facilitando assim, a sua propagação em todas as 

direções na ME. 

 

4. Neurodiagnóstico 

O diagnóstico de hérnias do DIV deve ser realizado de forma precisa, rigorosa e sistemática. 

Para tal, é necessário recolher o máximo de informação possível da anamnese, exame físico 

e exame neurológico. Assim, será possível obter um diagnóstico neuroanatómico da lesão e 

avaliar o seu grau de gravidade. 

 

4.1. Anamnese  

A anamnese deve ter início com a identificação do animal (raça, idade, género), pois 

providencia pistas para o diagnóstico. Por exemplo, raças CD estão predispostas para hérnias 

discais por extrusão; a herniação discal é incomum em cães com menos de um ano de idade, 

sendo que o pico de incidência ocorre aos 4 a 6 anos em raças CD e, aos 6 a 8 anos em raças 

NCD (Thomas & De Risio, 2015). 

A história atual é o ponto de partida para o processo de diagnóstico, pois possibilita ao médico 

veterinário focar o seu questionário a partir dos sinais clínicos iniciais e subsequentes, que o 

tutor descreve. Essa informação pode permitir diferenciar um processo focal de um multifocal. 

Por exemplo, quando um animal apresenta como sinal clínico inicial, uma alteração motora 

nos membros pélvicos e, subsequentemente o envolvimento dos membros torácicos, sugere-

se a existência de um processo multifocal e progressivo, nomeadamente a mielomalácia 

hemorrágica ascendente, após traumatismo medular agudo (Varejão et al., 2004). 

Em animais com paraparésia grave ou paraplegia, é importante questionar em relação à 

micção voluntária do animal. De salientar a possível dificuldade, por parte do tutor, em 

distinguir a micção voluntária com perda involuntária de urina, como consequência de uma 

bexiga demasiado distendida (Thomas & De Risio, 2015). Este aspeto é muito importante, 

pois, por exemplo, em animais com hérnia do DIV toracolombar, pode haver disfunção da 

bexiga urinária, logo há a necessidade de intervir o mais precocemente no seu maneio e 

acautelar para uma possível infeção do trato urinário inferior (Bubenik & Hosgood, 2008).  

Um outro aspeto importante da anamnese consiste na história pregressa. O médico 

veterinário deve questionar o tutor sobre a ocorrência de episódios de fraqueza generalizada, 

dor cervical ou dor toracolombar, sendo essencial ter conhecimento se o animal recuperou 

completamente, de modo a evitar confundir défices residuais com os provocados pela 
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situação atual. Também é imperativo questionar acerca do programa de vacinação, 

medicação anterior e atual e possíveis alterações noutros sistemas, nomeadamente sinais 

clínicos associados a alterações no trato gastrointestinal (perda de apetite, diarreia, vómito ou 

sangue nas fezes) (Thomas & De Risio, 2015). 

 

4.2. Exame Físico 

O exame físico deve ser sempre realizado, de forma completa e organizada, pois permite ao 

médico veterinário ter noção do estado geral do animal. Este exame pode ser útil na 

identificação de uma doença sistémica que afeta o sistema nervoso ou outro sistema, assim 

como também é útil para excluir doenças que se possam assemelhar à lesão que o animal 

efetivamente apresenta (Sharp & Wheeler, 2005; Thomas & De Risio, 2015; Varejão et al., 

2004). Por exemplo, alguns problemas ortopédicos mimetizam a sintomatologia e 

apresentação clínica de alterações no sistema nervoso (Sharp & Wheeler, 2005). De frisar 

que quando se trata de um animal politraumatizado, o seu movimento deve ser minimizado, 

até que a presença de uma possível fratura da coluna vertebral seja excluída (Varejão et al., 

2004). 

Durante o exame físico devem ser avaliados os sinais vitais e todos os sistemas orgânicos, 

bem como proceder à colheita de sangue e urina para posterior análise laboratorial. Tal, 

permite determinar se há alguma alteração que possa vir a influenciar ou comprometer 

procedimentos médico-cirúrgicos futuros (Varejão et al., 2004). 

A avaliação do grau de repleção da bexiga e da facilidade do seu esvaziamento manual, é um 

outro aspeto muito importante do exame físico, dado que a incontinência urinária é um sinal 

clínico frequente em animais com lesão medular. Na presença de incontinência urinária 

neurogénica, é necessário distinguir se advém de um problema de neurónio motor inferior 

(NMI) ou de neurónio motor superior (NMS), até porque a probabilidade de recuperação é 

muito inferior em caso de alteração no NMI. Normalmente uma bexiga de NMI é grande, 

flácida, de fácil compressão e esvaziamento. Está normalmente associada a lesões 

medulares na região S1-S3 ou nos nervos ao nível do sacro. Uma bexiga de NMS apresenta-

se tensa e de difícil compressão, a não ser que se encontre demasiado distendida. Está 

normalmente associada a lesões craniais ao sacro, afetando principalmente a região medular 

T3-L3 (Sharp & Wheeler, 2005).  
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4.3. Exame Neurológico 

O exame neurológico consiste numa avaliação sistemática da integridade funcional dos vários 

componentes do sistema nervoso, com o intuito de determinar a localização precisa da lesão 

e avaliar a sua gravidade. Permite também elaborar uma lista de diagnósticos diferenciais e 

inferir sobre o prognóstico com e sem tratamento (Varejão et al., 2004; Sharp & Wheeler, 

2005). O acesso a um formulário especificamente elaborado para o exame neurológico é 

bastante útil, na medida em que permite o registo dos resultados obtidos e evita que o médico 

veterinário se esqueça de algum parâmetro. A elaboração de um vídeo do animal durante o 

exame é uma ferramenta vantajosa, pois evita a omissão de qualquer aspeto do mesmo e, 

fornece um registo permanente (Sharp & Wheeler, 2005). Ter em consideração que estados 

como a sedação e analgesia influenciam os resultados obtidos (Thomas & De Risio, 2015). 

O exame neurológico completo compreende as seguintes etapas: observação, palpação, 

reações posturais, reflexos espinhais, avaliação dos nervos cranianos e avaliação sensorial 

(Schatzberg, 2017). 

O exame neurológico requer cooperação do animal. Aos animais em ambulatório deve-se 

permitir que explorem o local onde se encontram. Isto possibilita a avaliação do seu estado 

mental, comportamento, postura e marcha. Muitos animais ficam mais calmos após 

investigarem o espaço que os rodeia, permitindo que o médico veterinário prossiga para as 

partes mais específicas e dolorosas do exame (Thomas & De Risio, 2015). 

 

4.4. Localização neuroanatómica da lesão medular 

A localização da lesão medular baseia-se na informação recolhida através do exame 

neurológico. Os resultados obtidos permitem diferenciar se os défices neurológicos motores 

que o animal manifesta são sinais de NMS, NMI ou ambos (Lorenz et al., 2010). Esta 

diferenciação, por sua vez, possibilita localizar a lesão numa das quatro regiões 

neuroanatómicas: cervical cranial (C1-C5), cervical caudal (C6-T2), toracolombar (T3-L3) e 

lombossagrada (L4-S3) (Schatzberg, 2017). De recordar que, a maioria dos segmentos 

medulares está posicionada cranialmente, no canal vertebral, em relação à vértebra com o 

mesmo número (Dewey & da Costa, 2016). 
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Critérios Paresia do NMI Paresia do NMS 

 

Postura 

 

Dificuldade em suportar o 

peso. Posição agachada 

devido ao excesso de flexão 

das articulações 

Muitas vezes normal, exceto quando 

paralisado. Posição anormal dos 

membros (abduzidos, aduzidos, 

apoiados nos nós dos dedos) 

 

Marcha 

 

Passadas curtas, com 

tendência para o colapso 
Marcha rígida e atáxica 

Função motora Paresia flácida ou paralisia Paresia espástica ou paralisia 

 

Função sensitiva 

Anestesia do miótomo e 

hiperestesia das áreas 

adjacentes 

Diminuição da proprioceção. 

Diminuição da sensibilidade superficial 

e profunda. 

Reflexos espinhais Diminuídos ou ausentes Normais ou aumentados 

Tónus muscular em 

repouso 
Diminuído Normal ou aumentado 

Resistência à 

extensão/flexão 

passiva dos membros 

 

Diminuída 

 

Ligeiramente aumentada 

Atrofia muscular 
Atrofia neurogénica grave e 

de rápida progressão 

Atrofia por desuso ligeira e de 

progressão lenta 

Bexiga 
Grande, flácida e de fácil 

compressão 
Grande, tensa e de difícil compressão 

 

Localização da lesão Segmento da ME Membros Torácicos Membros Pélvicos 

Cervical cranial C1-C5 NMS NMS 

Cervical caudal C6-T2 NMI NMS 

Toracolombar T3-L3 Normal NMS 

Lombossagrada L4-S3 Normal NMI 

 

Região cervical cranial – quando a lesão medular se localiza em C1-C5, os sinais clínicos 

manifestados pelo animal são de NMS nos quatro membros. O seu estado mental mantém-

se normal. Denota-se a presença de hiperestesia na zona cervical cranial, podendo haver 

hipoalgesia caudalmente a este segmento. As reações posturais estão diminuídas ou 

Tabela 1 – Critérios de diferenciação entre paresia de NMI e paresia de NMS (Adaptado de Gorosi, 
2004). 

Tabela 2 – Sinais clínicos neurológicos de acordo com a localização da lesão medular (Adaptado 
de Sharp & Wheeler, 2005). 
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ausentes e os reflexos espinhais normais ou aumentados, sendo que o reflexo extensor 

cruzado pode estar presente. O tónus muscular pode estar normal (Garosi, 2004; Parent, 

2010). Nos casos mais graves, o animal apresenta tetraparesia ou tetraplegia, sendo que a 

pior consequência que eventualmente pode ocorrer é a depressão respiratória, dado que a 

raiz nervosa, responsável pela inervação do nervo frénico, o qual, por sua vez, é responsável 

pela inervação motora do diafragma, sai dos segmentos C3-C5 (Garosi, 2004; Parent, 2010; 

DeLahunta et al., 2015). Em lesões menos graves, pode ocorrer somente dor cervical, sem 

alterações da função neurológica ou tetraparesia espástica com ataxia dos quatros membros 

(DeLahunta et al., 2015). Quando a lesão é unilateral, verifica-se hemiparesia ou hemiplegia 

e sinais de NMS que afetam os membros torácicos e membros pélvicos ipsilaterais (Garosi, 

2004; Parent, 2010).  

Região cervical caudal – quando a lesão medular se localiza em C6-T2, o estado mental do 

animal permanece inalterado (Garosi, 2004). O animal manifesta tetraplegia ou tetraparesia e 

ataxia nos quatro membros, sendo mais exuberante nos membros torácicos. Os membros 

torácicos apresentam-se com sinais de NMI, devido à lesão dos neurónios motores que 

originam o plexo braquial. Assim, observa-se atrofia neurogénica, tónus muscular diminuído, 

reações posturais diminuídas, reflexos espinhais diminuídos ou ausentes, à exceção de 

situações em que somente a substância branca é afetada. Nesse caso, os reflexos espinhais 

surgem normais ou aumentados (Parent; 2010; DeLahunta et al., 2015). Os membros pélvicos 

apresentam sinais de NMS, o que se caracteriza por tónus muscular normal ou aumentado, 

reações posturais diminuídas, reflexos espinhais normais ou aumentados, sendo que o reflexo 

cruzado extensor pode estar presente. Se estiverem envolvidos os segmentos T1-T3, o animal 

pode apresentar síndrome de Horner (miose, enoftalmia e prolapso da terceira pálpebra) por 

lesão dos NMI responsáveis pela formação da inervação do olho (Parent, 2010; DeLahunta 

et al., 2015). Casos de lesões muito graves no segmento C6-C7 podem levar à morte do 

animal por depressão respiratória, ao comprometer o nervo frénico que sai nos segmentos 

C6-C7 (Garosi, 2004; Parent, 2010; DeLahunta et al., 2015). 

Região Toracolombar – trata-se da região mais frequentemente afetada nos cães, devido à 

elevada incidência de HDIV (Parent, 2010). Normalmente, os membros torácicos não 

apresentam alterações, pelo que os sinais clínicos se cingem aos membros pélvicos. Em 

lesões menos graves, os membros pélvicos apresentam sinais de NMS, isto é, paresia 

espástica, ataxia simétrica ou assimétrica (em lesões lateralizadas), reflexos espinhais 

normais ou aumentados, reações posturais diminuídas, tónus muscular normal ou aumentado, 

hiperestesia no local da lesão (cifose) e hipoestesia ou analgesia caudalmente à lesão 

(Parent, 2010). Em lesões graves, o animal pode apresentar paraplegia espástica, sem 
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movimentos voluntários, conduzindo a atrofia muscular por desuso, reflexos espinhais 

normais ou aumentados, perda de reflexo do tronco cutâneo caudalmente à lesão, 

incontinência urinária (bexiga de NMS) e/ou fecal, ausência de sensibilidade à dor superficial 

e/ou profunda e postura de Schiff-Sherrington (Garosi, 2004; Parent, 2010). A presença do 

reflexo cruzado extensor nos membros pélvicos está frequentemente relacionada com uma 

lesão medular grave e crónica (Parent, 2010). 

Região lombossagrada – quando a lesão está localizada entre os segmentos medulares L4-

S3, o animal manifesta sinais de NMI nos membros pélvicos, sendo que os membros torácicos 

estão normais. Em lesões nos segmentos L4-S3, o animal apresenta paresia ou paraplegia 

flácida dos membros pélvicos. Verifica-se diminuição do tónus muscular, as reações posturais 

e reflexos espinhais diminuídos (ou ausentes em casos graves). Há hipoestesia ou analgesia 

nos membros pélvicos e caudalmente à lesão (Garosi, 2004; DeLahunta et al., 2015). Em 

caso de lesões crónicas, o animal apresenta atrofia neurogénica e completa analgesia de toda 

a zona pélvica (membros, cauda e períneo), pelo que o esfíncter anal se encontra dilatado, 

incontinência urinária (bexiga de NMI) e fecal (Garosi, 2004). No entanto, se a lesão estiver 

localizada no segmento L4-L5, originará uma bexiga de NMS (Parent, 2010). 

 

4.5. Avaliação da gravidade da lesão medular 

A avaliação da gravidade da lesão medular reveste-se de extrema importância no processo 

de diagnóstico, pois pode ditar o prognóstico. Os animais com défices de NMI têm pior 

prognóstico do que aqueles que têm défices de NMS, à exceção de casos de animais com 

doença toracolombar. Uma rápida progressão dos sinais clínicos tende a originar uma 

descompensação aguda. Contudo, se for instituído precocemente um tratamento, o desfecho 

poderá ser positivo, a não ser que as lesões medulares sejam irreversíveis. Uma evolução 

lenta da lesão, normalmente está associada a situações crónicas (Sharp & Wheeler, 2005). 

Os défices neurológicos dependem, em primeira instância, da localização da lesão e não 

propriamente da causa da lesão. Independentemente da doença específica da medula 

espinhal, a perda de função neurológica ocorre numa sequência previsível (Thomas & De 

Risio, 2015). Tal facto, deve-se a duas características anatómicas: o diâmetro das fibras 

nervosas que compõem a substância branca da medula espinhal e a sua disposição (Sharp 

& Wheeler, 2005). 

Na substância branca, perifericamente, estão as fibras mielinizadas de maior diâmetro e mais 

rápida condução, responsáveis pela transmissão da informação propriocetiva. As fibras 

mielinizadas de tamanho intermédio controlam a função motora voluntária. A função 
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autónoma, responsável pelo controlo da micção e defecação, deve-se às fibras mielinizadas 

de menor diâmetro. A perceção da dor é controlada pelas fibras de menores dimensões não 

mielinizadas. As fibras de maior diâmetro são mais suscetíveis a lesão, enquanto que as fibras 

de menor diâmetro não mielinizadas são as mais resistentes (Sharp & Wheeler, 2005). A 

disposição dos tratos da medula espinhal também contribui para a progressão dos sinais. Os 

tratos propriocetivos ascendentes dispõem-se na substância branca periférica, sendo por isso, 

mais suscetíveis à compressão. Mais profundamente na medula espinhal, encontram-se os 

feixes responsáveis pela perceção da dor. Deste modo, só uma lesão medular mais grave 

consegue atingi-los e danificá-los, ao ponto de provocar a perda da sensibilidade profunda. 

Assim, lesões menos graves provocam ataxia por perda de proprioceção. Com o aumento da 

gravidade da lesão, o animal deixa de conseguir suportar o seu peso, perde o movimento 

voluntário (paresia seguida de paralisia), posteriormente perde a sensibilidade à dor 

superficial e, por fim, a sensibilidade à dor profunda (Sharp & Wheeler, 2005; Thomas & De 

Risio, 2015). 

Vários clínicos optam pela utilização de um sistema de classificação que permite a avaliação 

objetiva da gravidade dos sinais clínicos, baseando-se na marcha, reações posturais e testes 

nociceptivos. Entre estes sistemas encontram-se a escala de Frankel modificada, a escala de 

lesão medular de Texas (TSCIS - Texas Spinal Cord Injury Scale), a escala de 14 pontos 

desenvolvida por Olby e a escala adaptada da originalmente desenvolvida por Griffiths (Olby 

et al., 2001; Griffin et al, 2009; Levine et al, 2009; Olby et al., 2014). Esta última é a mais 

utilizada na classificação de lesões toracolombares em cães e contempla 5 graus (Coates, 

2000; Sharp & Wheeler, 2005): 

Grau I – Presença de dor, sem défices neurológicos; 

Grau II – Tetra/paraparésia ambulatória ou ataxia, défices propriocetivos; 

Grau III – Tetra/paraparésia não ambulatória, ausência de proprioceção e de capacidade de 

sustentação do próprio peso; 

Grau IV – Tetra/paraplegia não ambulatória, ausência de proprioceção, com ou sem 

incontinência urinária; 

Grau V – Tetra/paraplegia não ambulatória com perda de sensibilidade à dor profunda e 

incontinência urinária. 

A recuperação funcional da medula espinhal ocorre na forma inversa, sendo que o 

restabelecimento da função urinária normalmente é um processo mais moroso. O prognóstico 

piora com o aumento da disfunção neurológica, sendo reservado para animais sem 

sensibilidade à dor profunda, principalmente se tal ausência se prolongar para além de 48 

horas (Sharp & Wheeler, 2005). 
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5. Apresentação Clínica 

5.1. Hérnia Discal Cervical 

O sinal clínico mais comum é a hiperestesia ou dor cervical sem disfunção neurológica. Tal, 

deve-se ao facto de o canal vertebral possuir um grande diâmetro comparativamente com o 

diâmetro da ME, permitindo a ocorrência da extrusão de grandes quantidades de material do 

NP sem comprometer a ME (Sharp & Wheeler, 2005; Brisson, 2010; Coates, 2012). Os 

animais apresentam relutância em movimentar a cabeça, rigidez e espasmos musculares 

cervicais (Sharp & Wheeler, 2005). De salientar que estes sinais não são contínuos, pelo que 

os animais manifestam espaços de tempo normais intercalados com episódios de crise, 

durante os quais vocalizam devido à dor e espasmos (Thomas & De Risio, 2015). Contudo, 

na região cervical caudal, o animal pode apresentar sinais clínicos mais graves devido ao 

maior diâmetro da ME (Cherrone et al., 2004).  

Os animais com hérnia discal cervical podem manifestar claudicação uni ou bilateral aquando 

da compressão da raiz (sinal de raiz), a qual ocorre em 15% a 50% dos casos. Apesar de ser 

mais comum na região cervical caudal, também pode ocorrer em casos de extrusão discal em 

C4-C5 ou C5-C6, dado que estas raízes nervosas contribuem para o plexo braquial (Sharp & 

Wheeler). 

Em lesões mais graves, o animal pode manifestar desde hemi ou tetraparesia com ataxia dos 

quatro membros e fraqueza, sendo mais grave nos membros pélvicos, até hemi ou tetraplegia 

e depressão respiratória. Contudo, este quadro clínico mais preocupante raramente é 

reportado (Cherrone et al., 2004; Brisson, 2010). A perda de sensibilidade à dor profunda é 

rara em cães com hérnia discal cervical. No entanto, pode ocorrer associada a lesão grave da 

ME, mielomalácia, arritmias cardíacas e disfunção respiratória (Coates, 2012). Outra situação 

incomum, diz respeito à fraqueza mais pronunciada dos membros torácicos 

comparativamente com os membros pélvicos. Este fenómeno denomina-se de síndrome da 

medula central (central cord syndrome) e está associado a lesão das vias centrais da ME 

(Thomas & De Risio, 2015). Lesões assimétricas, por lateralização do material extrudido, 

podem resultar em hemiparesia ou hemiplegia ipsilateral (Thomas & De Risio, 2015). A 

síndrome de Horner pode estar presente em casos mais graves de lesão cervical, nos quais 

haja lesão do trato tectotegmental (Coates, 2012). 

Quando a lesão medular ocorre em C1-C5, o animal apresentará sinais de NMS. Caso a lesão 

seja no segmento C6-T2, os sinais serão de NMI nos membros torácicos e de NMS nos 

membros pélvicos. A diminuição ou ausência de reflexos espinhais nos membros torácicos é, 

normalmente, indicativa de lesão cervical caudal (C6-T2). No entanto, um estudo 
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desenvolvido por Folterre e colaboradores (2008b) determinou que o reflexo flexor, mais fácil 

e rotineiramente usado nos membros torácicos, não é conclusivo em relação à localização da 

lesão em C6-T2, dado que uma percentagem considerável dos animais com este reflexo 

diminuído apresentavam lesão cervical cranial (C2-C3 ou C3-C4) (Folterre et al., 2008b). 

 

5.2. Hérnia Discal Toracolombar 

Animais com hérnias discais toracolombares manifestam dor no local da lesão, a qual se 

traduz em cifose, transferência do peso corporal para os membros torácicos, relutância em se 

movimentar e desconforto à palpação na região afetada (Coates, 2012). Em situações menos 

graves ou iniciais, é comum o animal apresentar ataxia ligeira dos membros pélvicos ou 

paraparésia ambulatória. No entanto, com a progressão da lesão ou em situações de maior 

gravidade, o animal pode manifestar paraparésia não ambulatória ou paraplegia, disfunção 

urinária e presença ou ausência de sensibilidade à dor profunda (Sharp & Wheeler, 2005; 

Brisson, 2010). Pode haver assimetria dos sinais clínicos, caso haja lateralização da 

compressão da ME (Coates, 2012). Nas lesões medulares hiperagudas ou agudas na região 

toracolombar, os animais podem apresentar choque espinhal e/ou postura de Schiff-

Sherrington (Coates, 2000; Brisson, 2010; Coates, 2012; Granger & Carwardine, 2014).  

O choque espinhal é um fenómeno que ocorre imediatamente após lesão grave da ME, em 

que os arcos reflexos espinhais estão anatomicamente normais, mas o animal exibe 

hiporreflexia ou arreflexia temporária caudalmente à lesão. Assim, é usual a bexiga estar 

flácida com retenção de urina e verificar-se hipotonia do esfíncter (Smith & Jeffery, 2005; 

Coates, 2012; Full et al., 2016). Isto é seguido de um período de retorno gradual dos reflexos 

espinhais e, eventualmente de hiperreflexia dias a meses mais tarde (Full et al., 2016). A 

causa do choque espinhal é desconhecida. Este fenómeno, que ocorre temporariamente, 

indica lesão medular aguda e grave, mas não determina o prognóstico (Coates, 2012). 

 

6. Diagnósticos Diferenciais 

A elaboração de uma lista de diagnósticos diferenciais é essencial para definir um plano de 

diagnóstico (da Costa & Moore, 2010). O diagnóstico de hérnias discais baseia-se no início e 

progressão dos sinais clínicos, simetria da lesão e presença de hiperestesia paraespinhal 

(Coates, 2012). A abordagem a um processo do sistema nervoso é facilitada pelo uso do 

acrónimo VITAMIN-D (V - Vascular, I - Inflamatório e Infecioso, T - Traumático e Tóxico, A - 

Anomalias (congénitas), M - Metabólico, I - Idiopático, N - Neoplásico e Nutricional, D -

Degenerativo), o qual se baseia no mecanismo fisiopatológico de cada doença (Sheep & 
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Wheeler, 2005; Dewey & da Costa, 2016). Os processos a nível vascular incluem a mielopatia 

tromboembólica fibrocartilaginosa, hemorragia/hematoma da medula espinhal e hemorragia 

epidural. Os processos inflamatórios/infeciosos compreendem a discoespondilite (bacteriana, 

fúngica), osteomielite vertebral, fisite vertebral, empiema espinhal, poliradiculoneurite, miosite, 

meningite/mielite infeciosa (bacteriana, fúngica, viral, rickettsial, protozoária e algas). Em 

relação às alterações não infeciosas, incluem-se na lista a meningoencefalomielite 

granulomatosa, encefalomielite necrosante, vasculite e meningite responsiva a esteroides. 

Nas lesões traumáticas estão presentes a fratura/luxação vertebral, luxação atlantoaxial 

traumática e extrusão traumática do DIV. O grupo das anomalias inclui hemivértebras, quistos 

aracnoides e a instabilidade atlantoaxial. Relativamente às neoplasias, estas dividem-se em 

primárias e secundárias. Por sua vez, as primárias dividem-se em extradurais (ex: vertebral, 

linfoma), intradurais extramedulares (ex: linfoma, meningioma, tumor da bainha do nervo), 

intramedulares (ex: oligodendroglioma, astrocitoma, ependioma). As secundárias dizem 

respeito às metástases associadas ao linfoma, hemangiossarcoma, carcinomatose meníngea 

ou sarcomas indiferenciados. Nas doenças degenerativas, estão as hérnias discais, estenose 

degenerativa lombossagrada, espondilomielopatia cervical caudal, mielopatia degenerativa, 

osteoartrite degenerativa dos processos articulares e quistos sinoviais extradurais (Sharp & 

Wheeler, 2005; Costa & Moore, 2010; Coates, 2012). 

 

7. Exames complementares de diagnóstico 

Após a realização da neurolocalização, que tem como principal base o exame neurológico 

rigoroso, e da lista de diagnósticos diferenciais, torna-se imperativo proceder a exames 

complementares para chegar a um diagnóstico definitivo. Para diagnóstico de HDIV, é 

necessário um exame imagiológico que permita determinar a localização e o tipo de hérnia, 

bem como o grau de compressão e lateralização da mesma. Estas informações são 

essenciais para planear o tratamento cirúrgico. No entanto, antes destes exames, deve ser 

realizada uma avaliação pré-anestésica, que compreende hemograma, perfil bioquímico 

sérico e análise de urina tipo II, de modo a detetar uma possível doença ou alteração 

concorrente (Sharp & Wheeler, 2005; Griffin et al., 2009a). 

 

7.1. Análises laboratoriais de rotina 

O hemograma, perfil bioquímico e análise de urina devem ser realizados em todos os animais 

que se encontram em situação não emergente. Apesar de raramente permitirem um 
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diagnóstico definitivo, são essenciais no despiste de uma possível alteração ou doença 

concomitante (Sharp & Wheeler, 2005). 

Na maioria dos animais com doença espinhal, o hemograma não apresenta alterações, 

embora se possa observar leucograma de stress (leucocitose, linfopenia e eosinopenia). O 

perfil bioquímico sérico pode permitir diferenciar fraqueza generalizada que advém de 

doenças metabólicas sistémicas (hipoadrenocorticismo, hiperadrenocorticismo, 

hipotiroidismo, hipoglicemia, hiponatremia e polimiopatia hipocalémica), daquela que tem 

origem numa alteração da ME. O aumento da concentração de creatinina quinase é 

frequentemente indicativo de lesão muscular. A análise de urina fornece informação sobre a 

função hepática e renal. Se a funcionalidade da bexiga urinária está comprometida, pode 

colher-se a amostra por cistocentese, preferencialmente ecoguiada. Frequentemente a 

infeção do trato urinário recorrente está associada à retenção urinária em animais com HDIV. 

Deste modo, deve ser colhida, assepticamente, uma amostra de urina para cultura 

microbiológica associada ao teste de sensibilidade a antibióticos, de forma a instituir a 

terapêutica farmacológica mais eficaz (Sharp & Wheeler, 2005). 

 

7.2. Radiografia convencional 

A radiografia da coluna vertebral deve ser realizada em todos os cães com suspeita de DDIV 

(Brisson, 2010). Atualmente, muitos clínicos usam a radiografia vertebral com o intuito de 

excluir doenças, tais como neoplasia óssea, fratura/luxação vertebral e discoespondilite 

(Griffin et al., 2009a; Gavin & Levine, 2015). A sensibilidade da radiografia para detetar 

fratura/luxação e discoespondilite é aproximadamente de 75% e 80%, respetivamente (Gavin 

& Levine, 2015). Relativamente à herniação do DIV, a sensibilidade da radiografia vertebral 

simples varia entre 51% e 94,7% (Lamb et al., 2002; Brisson, 2010). Assim, verifica-se que a 

radiografia vertebral tem relativamente pouca precisão na identificação dos locais para cirurgia 

em caso de HDIV, sendo que essa precisão é menor na região cervical comparativamente 

com a região torácica (Gavin & Levine, 2015).  

Os sinais radiográficos sugestivos de HDIV incluem o estreitamento do espaço intervertebral, 

diminuição do tamanho do forâmen intervertebral, espaço intervertebral em forma de cunha, 

redução do espaço entre os processos articulares, mineralização do material discal no canal 

vertebral ou no forâmen intervertebral, “fenómeno de vácuo” e espondilose ventral (Lamb et 

al., 2002; Griffin et al., 2009a; Brisson, 2010; Coates, 2012). O estreitamento do espaço 

intervertebral é considerado o sinal radiográfico mais útil, mas tem apenas sensibilidade 

moderada, enquanto que o “fenómeno de vácuo” é raro, mas hiperagudo e identificativo de 
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protrusão discal (Lamb et al., 2002; Brisson, 2010). A evidência radiográfica de mineralização 

do DIV sugere a existência de degenerescência, mas não de herniação do disco. A 

interpretação dos sinais radiográficos de DDIV pode ser dificultada por alterações temporais 

na aparência dos discos. Por exemplo, o material discal calcificado pode desaparecer de um 

espaço intervertebral, numa sequência de exames radiográficos, como resultado de uma 

hérnia discal de extrusão, na qual o NP calcificado é extrudido para o canal vertebral, onde é 

difícil de o observar devido ao facto de estar disperso e obscurecido pelos pedículos ou então 

por ter sido removido pelos fagócitos. Por outro lado, em caso de hérnias discais por 

protrusão, como o potencial de extrusão do material calcificado é menor, a probabilidade de 

o observar no canal vertebral é escassa. Este aspeto torna mais difícil o reconhecimento 

radiográfico de hérnias discais de Hansen tipo II comparativamente com as de tipo I (Lamb et 

al., 2002). A correlação entre os sinais clínicos e os achados radiográficos está limitada pelo 

facto de alguns cães com extrusão do DIV não manifestarem sinais clínicos (Lamb et al., 

2002).  

Ao contrário do reportado por Lamb e colaboradores (2002), o estudo desenvolvido por Müller 

et al. (2013) mostra que o “fenómeno de vácuo” é útil na identificação de degenerescência do 

DIV, mas não pode ser usado, com suficiente precisão, na localização dos discos herniados, 

antes da cirurgia. Este fenómeno parece ser menos fiável na identificação de HDIV em raças 

NCD (40%) comparativamente com raças CD (66,6%) (Müller et al., 2013). O fenómeno de 

vácuo foi encontrado em 19,8% dos cães com DDIV. Este estudo apresenta uma prevalência 

muito maior do que a reportada por Lamb e colaboradores (2002). Tal pode ser explicado pela 

elevada sensibilidade das imagens de TC comparativamente com as radiográficas.  

O exame radiográfico convencional não deve ser utilizado como único meio de diagnóstico 

imagiológico de herniação do DIV, pois não providencia informação sobre a lateralização da 

extrusão, extensão e grau de compressão da ME, bem como a presença de outras lesões 

(Hecht et al., 2009; Brisson, 2010). A localização cirúrgica deve ser estabelecida por 

tomografia computorizada ou ressonância magnética. Como estes exames complementares 

são dispendiosos, normalmente estão reservados apenas para candidatos a cirurgia (Griffin 

et al., 2009a). A radiografia é um exame complementar rápido e barato que permite uma 

avaliação inicial da coluna vertebral. No entanto, a pesquisa radiográfica de grandes áreas da 

coluna vertebral raramente é útil (Sharp & Wheeler, 2005). Um posicionamento preciso do 

animal é essencial para obter radiografias com qualidade da coluna vertebral e a anestesia 

ou sedação podem ser requeridas para atingir esse objetivo. No entanto, podem diminuir o 

suporte muscular que protege a coluna de lesões subsequentes. É, portanto, difícil obter um 
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estudo radiográfico sem que haja um acréscimo de riscos à lesão inicial (Lamb et al., 2002; 

Sharp & Wheeler, 2005; Kinns et al., 2009; Brisson, 2010; Gavin & Levine, 2015).  

 

 

7.3. Análise do líquido cefalorraquidiano 

A análise do líquido cefalorraquidiano (LCR) é uma ferramenta utilizada na investigação de 

doenças do SNC. No entanto, possui várias limitações, nomeadamente o facto de ser pouco 

específica. O líquido cefalorraquidiano normal é límpido e incolor, com conteúdo celular 

ligeiramente inflamatório (Sharp & Wheeler, 2005; Srugo et al., 2011). Contudo, quando se 

inicia um tratamento médico, nomeadamente corticoterapia, pode ocorrer redução do número 

de células inflamatórias devido ao seu efeito anti-inflamatório (Sharp & Wheeler, 2005). A 

colheita de líquido cefalorraquidiano é um procedimento de baixo risco, quando executada 

cuidadosamente e tomando as devidas precauções. Pode ser realizada na cisterna magna ou 

na cisterna lombar, com o animal sob anestesia geral (Sharp & Wheeler, 2005). Tem sido 

recomendado recolher o líquido caudalmente à lesão, de modo a maximizar o rendimento da 

informação diagnóstica proveniente da sua análise (Brisson, 2010). Tanto a concentração 

leucocitária como a proteica são frequentemente mais elevadas, quando o líquido 

cefalorraquidiano é recolhido da cisterna lombar em vez da cisterna magna (Griffin et al., 

2009a). A colheita deve preceder a mielografia, dado que o produto de contraste injetado 

induz meningite estéril, pelo que altera os resultados e, consecutivamente a sua interpretação, 

até uma semana ou mais (Sharp & Wheeler, 2005). A avaliação do líquido cefalorraquidiano 

permite descartar meningomielite antes de proceder a mielografia ou cirurgia. As ligeiras 

alterações observadas em caso de herniação do DIV não são úteis para diferenciar de outras 

possíveis causas de doença não-infeciosa ou não-inflamatória do SNC (Griffin et al., 2009a).  

Figura 5 – Radiografia lateral da transição toracolombar que demonstra sinais radiográficos de 
DDIV. É visível mineralização do DIV in situ em T10-T11, T13-L1 e L1-L2 (setas vermelhas). O 
espaço intervertebral apresenta uma forma em cunha (seta amarela) e o espaço entre os processos 
articulares está diminuído (seta azul), o que é sugestivo de extrusão do DIV (Adaptado de Coates, 
2012). 
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Num estudo desenvolvido por Windsor e colaboradores (2008), em que foi recolhido e 

analisado líquido cefalorraquidiano de cães com hérnia do DIV de tipo I, observou-se 

pleocitose linfocítica em 51% dos cães. Também se verificou que o aumento da concentração 

proteica no líquido cefalorraquidiano foi mais comum em cães com extrusão do DIV cervical 

(60%) do que toracolombar (16%), e a predominância de linfócitos foi significativamente 

superior em cães examinados passados mais de 7 dias do início dos sinais clínicos, o que 

sugere a existência de uma resposta imunomediada ao material discal herniado (Windsor et 

al., 2008). Contrariamente, num estudo de Levine e colaboradores (2014), apenas se 

observou pleocitose linfocítica em cerca de 11% dos animais, sendo superior nos cães com 

herniação toracolombar. Assim como no estudo de Windsor et al. (2008), a concentração 

proteica aumentou, principalmente na região cervical (Levine et al., 2014). 

Tem sido proposto que a pleocitose no líquido cefalorraquidiano está positivamente associada 

com a gravidade dos sinais neurológicos em cães com DDIV. Num estudo desenvolvido por 

Srugo e colaboradores (2011), em 54% dos cães com herniação toracolombar observou-se 

essa associação. Para além do que, concluíram que a percentagem de macrófagos no líquido 

cefalorraquidiano pode ser usada como indicador de prognóstico na recuperação de animais 

não ambulatórios que perderam a nociceção (Srugo et al., 2011). 

 

Figura 6 – (A) Recolha de LCR na cisterna magna. (B) Recolha de LCR na cisterna lombar 
(Adaptado de Dewey & da Costa, 2016). 
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7.4. Mielografia 

A mielografia foi muito utilizada no diagnóstico de compressão medular em cães com DDIV 

(Brisson, 2010; Newcomb et al., 2011; Coates, 2012). As indicações para a realização de 

mielografia têm sido: confirmação da existência de lesão medular indicada pelo exame 

neurológico, mas não visível no exame radiológico simples; determinação do significado de 

múltiplas lesões identificadas no estudo radiográfico; determinação da presença de 

compressão da ME; identificação dos animais que beneficiam de cirurgia e, qual o 

procedimento cirúrgico mais apropriado a determinado caso. Tem sido reportado que a 

sensibilidade da mielografia, no que diz respeito à localização da lesão, varia entre 72% e 

97%, enquanto que em relação à determinação da lateralização da lesão ronda os 53% a 

100% (Hecht et al., 2009; Israel et al., 2009 Brisson, 2010; Newcomb et al., 2011).   

Trata-se de um procedimento invasivo, que se baseia na injeção de um produto de contraste 

radiográfico iodado não-iónico (iopamidol ou iohexol) no espaço subaracnoide, por punção na 

cisterna magna ou na região lombar caudal (L4-L5 ou L5-L6) (Coates, 2012). A mielografia 

lombar é tecnicamente mais difícil do que a mielografia cervical, contudo há uma maior 

probabilidade de conseguir evidenciar lesões toracolombares, porque a injeção pode ser 

executada sob pressão com reduzido risco de convulsão (Brisson, 2010). Já a punção cervical 

requer a ação da gravidade para distribuir o meio de contraste ao longo da coluna vertebral, 

para além do facto de que o edema da ME pode impedi-lo de progredir até à lesão e 

caudalmente a esta, pelo que impossibilita a identificação exata do local (Sharp & Wheeler, 

2005; Gavin & Levine, 2015).  

Com o intuito de identificar com a máxima precisão possível a localização e lateralização da 

lesão, devem ser efetuadas radiografias nas projeções ventrodorsal, lateral e oblíqua (Hecht 

et al., 2009). Uma lesão espinhal é classificada em extradural, intradural, extramedular e 

intramedular, de acordo com a sua localização relativamente à ME e dura-máter. A atenuação, 

encurtamento ou desvio das colunas de contraste, dentro do espaço subaracnoide, sugerindo 

a ocorrência de compressão extradural, é considerado diagnóstico de herniação do DIV. 

Contudo, é requerido o desvio axial da coluna de contraste numa projeção ventrodorsal e/ou 

oblíqua para determinar a lateralização da lesão, servindo de guia para o acesso cirúrgico 

(Tanaka et al., 2004; Brisson, 2010; Coates, 2012). A projeção oblíqua parece ter mais 

vantagens do que a projeção ventrodorsal na localização da lesão, pelo que está 

recomendada em todos os casos. No entanto, o cenário ideal passa pela realização de ambas 

as projeções, como infere um estudo, no qual esta associação permitiu determinar 

corretamente em 99% dos casos, o lado da extrusão/protrusão e, assim proceder à 

descompressão cirúrgica através de um acesso unilateral (Gibbons et al., 2006). Uma 
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atenuação longitudinal e extensa no espaço subaracnoide pode ser observada em caso de 

hemorragia e/ou edema da ME (Coates, 2012). A perda de contraste mielográfico, numa área 

correspondente a cinco vezes o comprimento da vértebra L2, tem sido associada a um 

resultado significativamente pior em cães com herniação toracolombar por extrusão do DIV e 

com ausência de nociceção (Brisson, 2010; Coates, 2012; Gavin & Levine, 2015).  

A grande desvantagem da mielografia reside nos possíveis efeitos secundários que acarreta, 

nos artefactos provocados pela errónea injeção do produto de contraste no espaço epidural e 

a dificuldade em injetar o contraste (devido à conformação anatómica do animal ou presença 

de hemorragia e/ou edema na ME). Relativamente aos efeitos secundários, está descrita a 

ocorrência de assistolia, apneia, convulsões, meningite, falha renal, exacerbação dos sinais 

neurológicos, hemorragia subaracnoide, lesão iatrogénica da ME e morte (Sharp & Wheeler, 

2005). Os artefactos devem-se à injeção errónea do meio de contraste no espaço epidural, 

canal central (principalmente em L4-L5), espaço subdural ou no parênquima (Gavin & Levine, 

2015). A incidência de convulsões após injeção do produto de contraste (iohexol) varia entre 

0% e 10% e tem sido associada ao peso do animal (porte grande), volume de contraste 

injetado (elevado volume), injeção cerebelomedular, local da lesão (maioritariamente 

cervical), género (maior risco em machos) e raça (maior risco no Doberman Pinscher) (Israel 

et al., 2009). Num estudo desenvolvido por da Costa e colaboradores (2011), verificou-se que 

cães de raças de porte grande, com lesões cervicais e, aos quais foi injetado um elevado 

volume do produto de contraste, através da cisterna magna, apresentaram maior risco de 

convulsões (da Costa et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Projeção laterolateral da coluna vertebral toracolombar após injeção do meio de 
contraste. É visível o deslocamento dorsal da coluna de contraste ventral em L2-L3 (seta), 
compatível com extrusão do DIV (Adaptado de Coates, 2012). 
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7.5. Tomografia Computorizada  

A tomografia computorizada é uma ferramenta de diagnóstico não invasiva que pode ser 

utilizada em associação com a mielografia (mielo-TC) ou isoladamente e, desta forma, 

evitando os possíveis efeitos colaterais da mielografia (Brisson, 2010; Bibevski et al., 2013; 

Kuroki et al., 2013). A TC é um processo rápido, sem efeitos colaterais conhecidos, exceto a 

exposição à radiação (Hecht et al., 2009; Brisson, 2010). As imagens obtidas podem ser 

reconstruídas em diferentes planos e até mesmo em imagens tridimensionais, o que lhe 

confere uma melhor resolução espacial, aumentando o seu valor diagnóstico (Olby et al., 

2000; Hecht et al., 2009; Israel et al., 2009; King et al., 2009). De salientar que evita a 

sobreposição de estruturas, sendo esta uma grande vantagem em relação à radiografia 

(Robertson & Thrall, 2011).  

A TC convencional é bastante útil na deteção de material discal mineralizado, hemorragia no 

canal vertebral, tumores vertebrais ou espondilomielopatia cervical (Sharp & Wheeler, 2005; 

Lim et al., 2010; Robertson & Thrall, 2011). No entanto, pode não permitir a visualização de 

material herniado não mineralizado, bem como a extensão do edema da ME (Dennison et al., 

2010; Jeffery et al., 2013). Assim, esta técnica está sobretudo indicada em casos de 

compressão da ME pelo DIV, principalmente em raças condrodistróficas, dado que o material 

herniado está frequentemente mineralizado (Olby et al., 2000; Hecht et al., 2009; Bibevski et 

al., 2013). Os casos de extrusão não-mineralizada podem requerer a recorrência à mielo-TC 

ou TC com contraste IV para possibilitar a visualização da lesão (Sharp & Wheeler, 2005; 

Dennison et al., 2010). 

A mielo-TC possui maior sensibilidade do que a TC convencional ou mielografia no que diz 

respeito à identificação do local, características e lateralização da lesão, para além de facilitar 

a diferenciação entre lesões intramedulares e extradurais (Griffin et al., 2009; Dennison et al., 

2010). No entanto, há possibilidade de ocorrência de efeitos secundários associados ao meio 

de contraste, ainda que a dose de agente de contraste requerida seja muito inferior (Sharp & 

Wheeler, 2005; Robertson & Thrall, 2011). 

A sensibilidade da TC no diagnóstico de HDIV é elevada, variando entre 83,6% e 88,6%, no 

que se refere à identificação do local com herniação (Israel et al., 2009; Cooper et al., 2014). 

Num estudo desenvolvido por Hecht e colaboradores (2009), a sensibilidade da mielografia, 

TC e TC helicoidal foi de 78,9%, 87,4% e 85,3%, respetivamente, para a determinação da 

localização e lateralização da lesão. Assim, a TC revela-se superior à mielografia no 

diagnóstico de HDIV (Hecht et al., 2009; Brisson, 2010). Em situações de lesão crónica, a 

sensibilidade da TC, na identificação do material herniado, tem-se mostrado bastante superior 
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à da mielografia (80% e 38%, respetivamente), salientando a sua importância no diagnóstico 

de hérnias discais por protrusão (Israel et al., 2009). 

O material discal que sofre extrusão aguda pode ser visualizado como uma massa extradural, 

heterogénea e hiperdensa, enquanto que o material discal cronicamente extrudido (tratando-

se normalmente de um achado acidental) tem uma aparência mais homogénea e 

extremamente hiperdensa (Olby et al., 2000; Israel et al., 2009; Coates, 2012). Assim, conclui-

se que a intensidade do material discal aumenta com a mineralização, possibilitando a 

diferenciação entre extrusão aguda e crónica (Olby et al., 2000; King et al., 2009; Coates, 

2012). A ME apresenta uma intensidade de sinal superior à gordura epidural, principalmente 

junto do forâmen intervertebral. A deslocação da gordura epidural a este nível é um indicador 

útil de extrusão do DIV. Outra característica comum refere-se à presença de uma massa de 

material discal mineralizado focal, heterogénea, hiperdensa de localização epidural (Olby et 

al., 2000; Sharp & Wheeler, 2005; Kuroki et al., 2013). Em caso de hemorragia epidural, esta 

é hiperdensa em relação à ME (Olby et al., 2000; Lim et al., 2010; Gavin & Levine, 2015). 

A TC sem contraste, comparativamente à mielografia, é mais útil no planeamento cirúrgico e 

na identificação da lateralização e extensão cranial e caudal da lesão (Olby et al., 2000; Kuroki 

et al., 2013). A TC permite obter imagens de tecido ósseo de elevada qualidade, no entanto 

não é a escolha ideal para tecidos moles, como a ME, dada a sua fraca capacidade em detetar 

alterações no parênquima medular (Brisson, 2010; Dennison et al., 2010; Cooper et al., 2014). 

Deste modo, restringe a avaliação da lesão medular, de forma a extrapolar um prognóstico 

(Cooper et al., 2014). Para além deste aspeto, a identificação e avaliação de alterações 

anatómicas vertebrais podem não ser tão evidentes como nas radiografias, pelo que poderá 

ser necessário recorrer ao exame radiográfico para evitar possíveis erros durante o ato 

cirúrgico (Sharp & Wheeler, 2005; Hecht et al., 2009; Brisson, 2010). Apesar da TC ser um 

exame complementar inicialmente mais dispendioso do que a mielografia, a redução na 

duração da anestesia leva a que o custo final seja semelhante (Sharp & Wheeler, 2005).  

 

 

Figura 8 – Imagem sagital de TC da região toracolombar. É visível o material discal herniado ao 
nível T12-T13 (seta) (Imagem gentilmente cedida pelo CHV Lorrainevet). 
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7.6. Ressonância Magnética 

A ressonância magnética é o exame complementar não invasivo de eleição para avaliar 

tecidos moles, nomeadamente os envolvidos na degenerescência e herniação do DIV, como 

os próprios constituintes do DIV, parênquima da ME e raízes nervosas, mas também o espaço 

subaracnoide e espaço epidural (Brisson, 2010; da Costa & Samii, 2010; Bos et al., 2012). 

Assim, a RM é considerada o melhor método de diagnóstico para deteção precoce de 

degenerescência DIV, mesmo antes desta ser visível através da TC ou radiografia (Besalti et 

al., 2006; da Costa & Samii, 2010; Kranenburg et al., 2013). No entanto, é difícil a 

diferenciação entre a calcificação e a desidratação, a não ser que seja extrema (McConnell, 

2012). Um estudo refere que a RM possui maior sensibilidade do que a TC no diagnóstico de 

HDIV (98,5% e 88,6%, respetivamente) (Cooper et al., 2014) e elevada precisão na 

identificação do local, determinação da lateralidade e diferenciação entre ocorrência de 

hérnias por extrusão ou protrusão (Brisson, 2010; Cooper et al., 2014; Harder et al., 2015). 

Num outro estudo, a sensibilidade da RM para determinar o local e a lateralidade do material 

discal, foi de 95,5% e 86,4%, respetivamente, enquanto que com a mielografia, os resultados 

foram inferiores (90,9% e 54,5%, respetivamente). Estes resultados podem provavelmente 

ser atribuídos ao facto de, apesar da mielografia providenciar uma resolução de contraste 

excelente, as projeções bidimensionais levam à sobreposição de estruturas ósseas e de 

tecidos moles, no canal vertebral, o que dificulta a interpretação (Bos et al., 2012).  

Adicionalmente, tanto a TC como a mielografia são incapazes de detetar alterações no 

parênquima da ME, pelo que o seu uso restringe a possibilidade de obter dados para um 

Figura 9 – Imagem transversal de TC ao nível C4-C5 de um Bulldog Francês com paraparésia, 
ataxia e défices propriocetivos nos MP. É visível o material discal herniado, hiperdenso e lateralizado 
à esquerda (seta) (Imagem gentilmente cedida pelo CHV Lorrainevet). 
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prognóstico (Robertson & Thrall, 2011; Cooper et al., 2014). Esses dados podem ser 

rapidamente obtidos através de sequências de imagens ponderadas em T2 da ME (Ito et al., 

2005; Levine et al., 2009). De referir que com os sinais imagiológicos provenientes da RM, é 

possível determinar a gravidade das alterações degenerativas no DIV, por intermédio da 

escala de Pfirrmann. Para além do que, estes sinais estão significativamente correlacionados 

com o grau histológico de DDIV. No entanto, nem os sinais imagiológicos nem os histológicos 

refletem a gravidade dos sinais neurológicos (Kranenburg et al., 2013). 

A RM é uma técnica baseada no efeito combinado entre a criação de um campo magnético 

externo e a aplicação de ondas de radiofrequência sobre os átomos de hidrogénio, 

abundantes nos tecidos biológicos (da Costa & Samii, 2010). As imagens podem ser obtidas 

usando diferentes planos (sagital, dorsal, transverso) e sequências: ponderação em T1, 

ponderação em T2, FLAIR (fluid attenuated inversion recovery), STIR (short tau inversion 

recovery) ou FatSat (fat saturation), GRE (gradient echo) e HASTE (half-fourier acquired 

single shot turbo spin echo) (da Costa & Samii, 2010; Mankin et al., 2012). A sequência 

HASTE é das mais utilizadas para obtenção de imagens de RM, sendo usada em ponderação 

T1 ou em ponderação T2 (Gavin & Bagley, 2009; Mankin et al., 2012). 

Nas imagens obtidas em T1W, a gordura é hiperintensa, enquanto que os fluidos (líquido 

cefalorraquidiano, edema) são hipointensos. As sequências em T1 apresentam maior detalhe 

anatómico, pelo que são preferíveis para avaliação das vértebras, permitindo verificar a 

existência de malformações, assimetrias e desproporções (Gavin & Bagley, 2009). 

Nas imagens obtidas em T2W, os fluidos surgem hiperintensos, enquanto que a gordura 

manifesta sinal variável. O elevado contraste provém do diferente teor em água dos tecidos. 

Como os tecidos afetados tendem a hidratar, as lesões aparecem hiperintensas em relação 

aos tecidos normais circundantes. Assim, verifica-se que dada a hiperintensidade dos fluidos, 

o líquido cefalorraquidiano funciona como meio de contraste, o que facilita o diagnóstico. Por 

este motivo, esta ponderação é privilegiada para a avaliação da ME, sendo possível 

diferenciar a substância branca da cinzenta e detetar alterações como mielomalácia, edema, 

hemorragia intramedular, necrose, inflamação e neoplasia (da Costa & Samii, 2010; Beltran 

et al., 2012; Bos et al., 2012; Coates, 2012; Mankin et al., 2012; Gavin & Levine, 2015). 

A sequência FLAIR é útil para avaliar lesões hiperintensas em T2, dado que o sinal dos fluidos 

puros (como o líquido cefalorraquidiano ou fluido no interior de quistos) é reduzido em relação 

aos fluidos anormais e edema (Gavin & Bagley, 2009; da Costa & Samii, 2010). Esta 

sequência não apresenta utilidade para o diagnóstico de HDIV. 
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A sequência STIR reduz a intensidade de sinal da gordura, enquanto que as restantes 

estruturas apresentam o sinal característico de uma sequência ponderada em T2. Torna-se 

particularmente útil no estudo de lesões da ME ou de nervos periféricos, pois ao diminuir o 

sinal da gordura epidural, facilita a diferenciação do líquido cefalorraquidiano e estruturas 

adjacentes (da Costa & Samii, 2010). 

A sequência GRE pode ser ponderada em T1 ou T2, sendo que os tecidos surgem com sinal 

intermédio e homogéneo. É útil na deteção de lesões hemorrágicas intra-parenquimatosas, 

as quais aparecem sem sinal devido ao efeito que os produtos resultantes da degradação da 

hemoglobina têm sobre o campo magnético (Gavin & Bagley, 2009; da Costa & Samii, 2010). 

Na sequência HASTE, o sinal do líquido cefalorraquidiano é elevado no espaço subaracnoide 

e sistema ventricular. Tem sido utilizada para avaliar o espaço subaracnoide, localizar lesões 

no canal vertebral ou edema medular, que historicamente é executada através da mielografia. 

Dado que a sequência HASTE providencia uma melhor delineação do espaço subaracnoide, 

a deteção de compressão medular através dela torna-se clinicamente mais importante, 

comparativamente à informação que se obtém por intermédio da mielografia. A identificação 

de uma lesão compressiva através da sequência HASTE baseia-se na presença e extensão 

da atenuação no espaço subaracnoide, enquanto que nas imagens T2W, o espaço 

subaracnoide possui uma intensidade de sinal semelhante à da gordura circundante, pelo que 

a deteção de locais de compressão é menor (Mankin et al., 2012). 

Na RM, o DIV normal apresenta uma evidente demarcação entre o AF e o NP. Em imagens 

obtidas em T2W, o NP normal possui uma forma elipsoide com elevada intensidade de sinal, 

enquanto que o AF se apresenta relativamente hipointenso (McConnel, 2012). A 

degenerescência do DIV leva à diminuição da intensidade do sinal do NP, pelo que se torna 

isointenso ou hipointenso relativamente ao AF envolvente (da Costa & Samii, 2010; Mankin 

et al., 2012). A intensidade do sinal do NP em T2 está relacionada com a concentração de 

proteoglicanos e não com a concentração de água ou colagénio (Griffin et al., 2009b; da Costa 

& Samii, 2010; Coates, 2012). 

Para o diagnóstico de hérnia discal, os planos sagital e transverso devem ser utilizados 

rotineiramente para determinar a gravidade e a lateralização da compressão da ME, 

orientando, deste modo, para uma possível intervenção cirúrgica (Gavin & Bagley, 2009; da 

Costa & Samii, 2010; Bos et al., 2012; Coates, 2012). A combinação com os planos 

parassagitais pode ser benéfica, quando se suspeita de uma hérnia discal lateralizada, a 

provocar compressão na raiz nervosa (da Costa & Samii, 2010). Pode ocorrer hemorragia no 

espaço epidural associada a HDIV, presumivelmente por rutura dos plexos venosos vertebrais 
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internos durante a extrusão discal (Tidwell et al., 2002). Imagens ponderadas em T1 ou T2, 

em que se observa uma massa extradural, de reduzida intensidade e próxima do material 

discal são sugestivas de hemorragia ou hematoma (Tidwell et al., 2002; Coates, 2012). A 

sequência GRE pode confirmar a presença de hemorragia (da Costa & Samii, 2010; 

McConnell, 2012). 

Imagens ponderadas em T2 permitem a distinção entre hérnias discais por extrusão das 

hérnias discais por protrusão. A extrusão aguda apresenta-se como uma massa extradural 

amorfa com intensidade de sinal reduzida, que se estende dorsalmente ao disco intervertebral 

(McConnell, 2012). Extrusões que ocorram através do forâmen intervertebral podem não ser 

visíveis num plano sagital, particularmente na região cervical (McConnell, 2012; Bersan et al., 

2015). Num estudo, este tipo de extrusão discal foi identificado recorrendo a planos 

transversais, os quais permitiram um melhor contraste entre os plexos venosos e o disco 

intervertebral, facilitando a visualização e diagnóstico. Para além do que, permitem minimizar 

possíveis más interpretações, em casos de sobrecrescimento dos processos articulares 

(Bersan et al., 2015). Nas hérnias de extrusão traumáticas, o NP encontra-se saudável, pelo 

que se apresenta hiperintenso, apesar da ligeira redução na intensidade do sinal e no volume 

comparativamente aos DIV adjacentes. Verifica-se uma alteração focal grave no parênquima 

medular, que se traduz por hiperintensidade do sinal, observando-se, ou não, compressão da 

ME (McConnell, 2012; Henke et al., 2013a). Relativamente à protrusão discal, em imagens 

ponderadas em T1 e T2, esta apresenta-se hipointensa e contígua com o material discal in 

situ e com o ligamento longitudinal dorsal. A ME pode surgir deslocada, distorcida e 

comprimida, sendo que em T2W, as colunas de fluido cefalorraquidiano hiperintensas 

encontram-se atenuadas próximo do local da protrusão (Wisner & Zwingenberger, 2015). Em 

hérnias discais de tipo II crónicas, em torno do disco, pode-se observar uma reação 

inflamatória com padrão em anel, que não deve ser confundida com uma lesão granulomatosa 

ou neoplásica (Gavin & Bagley, 2009; da Costa & Samii, 2010). 

Estudos recentes apontam que a RM, através de determinados parâmetros imagiológicos, 

pode auxiliar na diferenciação e, por conseguinte, no diagnóstico de hérnias discais de 

Hansen tipo I e tipo II. Assim, verificaram, com elevado grau de concordância entre 

colaboradores, que a presença de material discal ao longo da linha média e a 

degenerescência parcial do DIV (caracterizada pela hipointensidade parcial do sinal do NP, 

em T2W), correspondiam a hérnias discais de Hansen tipo II. A presença de um único DIV 

herniado e a dispersão de material discal pelo canal vertebral, em vez de confinado ao espaço 

intervertebral, correspondiam a hérnias discais de Hansen tipo I (De Decker et al., 2016; 

Gomes et al., 2016). Num estudo, nas imagens de RM referentes à extrusão traumática do 
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DIV, em todos os casos nele inserido, a área de hiperintensidade focal na ME encontrava-se 

sobre ou próximo do DIV afetado, aparentava assimetria e, na grande maioria, era menor do 

que o comprimento de uma vértebra (Chang et al., 2007). 

A RM também permite a avaliação do parênquima medular e a deteção de alterações no sinal 

espinhal. Em casos de múltiplos locais com compressão da ME, a avaliação da 

hiperintensidade de imagens em T2W indica o local com maior compressão. No entanto, o 

grau de compressão não se correlaciona com a gravidade dos sinais clínicos (Besalti et al., 

2006; Penning et al., 2006; Levine et al., 2009). Alguns estudos indicaram que a presença e 

extensão das alterações do sinal da ME têm implicações no prognóstico (Ito et al., 2005; De 

Risio et al., 2009; Levine et al., 2009). Ito e colaboradores (2005) sugerem que áreas de 

hiperintensidade superior a três vezes o corpo da vértebra L2, em imagens T2W, estão 

associadas a pior prognóstico, com apenas 20% dos cães a recuperarem o estado 

ambulatório. Relativamente à mielomalácia, para além da elevada intensidade do sinal no 

parênquima medular, também se verifica reduzida intensidade do sinal, cranial e caudalmente 

à lesão compressiva, em sequências GRE. De salientar que vários diagnósticos diferenciais 

podem ser descartados através da RM, nomeadamente embolismo fibrocartilaginoso, 

neoplasias intramedulares e mielites (Cooper et al., 2014). 

Apesar de ser o exame complementar de eleição para tecidos moles e um importante guia 

para a decisão cirúrgica (Bos et al., 2012), a RM também tem desvantagens. A RM é uma 

técnica bastante dispendiosa que não está ao alcance de todas as clínicas e hospitais 

veterinários, nem de todos os tutores dos animais (da Costa & Samii, 2010; Robertson & 

Thrall, 2011). Para além de que, requer profissionais com conhecimento aprofundado na 

utilização do aparelho e na interpretação dos resultados obtidos (Robertson & Thrall, 2011), 

bem como é morosa a sua execução, a qual é limitada ao campo de visão a ser avaliado 

(Cooper et al., 2014). A RM está contraindicada em animais que possuam pacemakers, mas 

também microchips ou implantes ortopédicos nas proximidades do local a ser examinado, 

devido à criação de artefactos que inviabilizam o estudo, ao condicionarem a visualização das 

lesões (Robertson & Thrall, 2011; Cooper et al., 2014). 
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8. Tratamento Médico Conservativo 

O tratamento médico conservativo é geralmente menos dispendioso a curto prazo, não requer 

equipamento especializado e permite que seja realizado em casa pelos tutores, sendo que a 

responsabilidade destes é fundamental para o seu sucesso (Sharp & Wheeler, 2005). Os 

cuidados de enfermagem são de suma importância e podem ser bastante trabalhosos. Além 

do que, animais tratados não cirurgicamente, frequentemente têm períodos de recuperação 

mais longos e maior probabilidade de persistência dos défices neurológicos (Dewey & da 

Costa, 2016). As indicações para o tratamento médico conservativo da DDIV incluem: ser o 

primeiro episódio de dor espinhal, paresia leve a moderada e restrição financeira por parte 

dos tutores (Coates, 2012). O tratamento não cirúrgico pode consistir na combinação entre 

restrição absoluta em jaula, reabilitação física e administração de analgésicos, relaxantes 

musculares e anti-inflamatórios (Levine et al., 2007a; Beltran et al., 2012; Mankin & Forterre, 

2015).  

A restrição absoluta em jaula deve ocorrer durante um período mínimo de 4 a 6 semanas, 

sendo que o animal só pode sair para urinar e defecar. Tal, permite a cicatrização do AF e do 

ligamento longitudinal dorsal, previne a ocorrência de uma nova extrusão discal e reduz a 

probabilidade de lesões traumáticas acidentais em cães com ataxia (Sharp & Wheeler, 2005; 

Levine et al., 2007a; Levine et al., 2007b; Beltran et al., 2012). Esta medida deve ser 

claramente definida e o tutor deve ser alertado para os riscos, caso não siga as instruções 

recomendadas (Griffin et al., 2009a; Mankin & Forterre, 2015). A progressão dos sinais 

clínicos ou a falta de resposta em 1 a 2 semanas são indicativas de que o tratamento falhou. 

Uma resposta satisfatória ao tratamento deve ser procedida de mais 2 semanas de repouso 

em jaula, com um aumento gradual de atividade entre a sexta e a oitava semanas. Atividades 

como saltar devem ser evitadas durante um período de 4 a 6 meses (Sharp & Wheeler, 2005). 

Figura 10 – Imagem sagital de RM (T2W) na região toracolombar. É sugestiva a presença de 
material discal que sofreu extrusão ao nível T11-T12 (seta) (Adaptado de Fingeroth & Thomas, 
2015). 
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A administração de anti-inflamatórios e analgésicos deve restringir-se aos animais confinados 

em jaula, dado que ao diminuir o desconforto, há o aumento da atividade motora, o que pode 

conduzir a mais danos da ME e agravamento dos défices neurológicos (Mankin & Forterre, 

2015).  

A administração de sucinato sódico de metilprednisolona (30 mg/kg IV bolus lento), nas 

primeiras 8 horas após o início dos sinais clínicos, tem sido defendida como tratamento 

adjuvante em casos de herniação discal aguda que provoque paraplegia e perda de nociceção 

(Mckee, 2000b; Coates, 2012). O principal benefício do sucinato sódico de metilprednisolona 

refere-se à eliminação de radicais livres, enquanto que a dexametasona e a prednisolona não 

manifestam este efeito (Mckee, 2000b; Park et al., 2012; Jeffery, 2014). A dexametasona (0,5-

1,0 mg/kg IV toma única) ou a prednisolona (0,5-1,0 mg/kg PO BID/TID durante 5 dias com 

diminuição gradual) também têm sido administradas para redução do edema da ME. No 

entanto, o uso de corticosteroides é controverso, na medida em que a sua eficácia não está 

comprovada, quer a nível experimental (Pereira et al., 2009) quer no âmbito clínico e, os 

efeitos secundários a si associados são frequentes (Levine et al., 2008; Coates, 2012; Jeffery, 

2014). O uso prolongado de corticosteroides pode despoletar ulceração gastrointestinal, 

imunossupressão com predisposição para infeções secundárias, hiperglicemia, insuficiência 

adrenal aguda e atraso na cicatrização de feridas (Park et al., 2012). Há estudos que admitem 

que animais submetidos a corticoterapia, nomeadamente com dexametasona, estão mais 

suscetíveis a infeções do trato urinário (Stiffler et al., 2006; Levine et al., 2008). De salientar 

que não se deve administrar AINEs e corticosteroides simultaneamente, pois pode resultar 

em ulceração gástrica com perfuração potencialmente fatal. Deste modo, quando se recorre 

a terapia anti-inflamatória é imperativo proceder à proteção gastrointestinal (Coates, 2012; 

Jeffery, 2014). 

Como terapia analgésica são bastante utilizados os opióides. Estes interagem com os seus 

recetores, presentes no sistema nervoso, inibindo a transmissão de sinais dolorosos aos 

centros superiores e ativam os circuitos de controlo de dor que descem do cérebro até à ME. 

Adicionalmente, interagem com os recetores presentes nos nervos sensoriais. Os opióides 

são os fármacos de eleição no controlo da dor moderada a grave. Entre os mais usados estão 

a morfina e o butorfanol. A morfina providencia analgesia por 2 a 4 horas. Quando 

administrada IV, deve ser injetada lentamente e em pequenas quantidades. A sedação 

moderada e vómitos são efeitos secundários comuns. O butorfanol não manifesta tantos 

efeitos secundários, mas a sua eficácia no alívio da dor é limitada, pelo que normalmente é 

administrado em casos de dor leve a moderada, tendo efeito durante 2 a 6 horas (Fingeroth 

et al., 2015b). O tramadol, pelo facto de poder ser administrado oralmente, é uma boa opção 
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para animais que estejam aos cuidados dos tutores (Griffin et al., 2009a). Por vezes, a dor 

neuropática é superior à terapêutica analgésica, pelo que se torna necessário implementar 

uma combinação de fármacos com propriedades analgésicas, com o propósito de aumentar 

a eficácia no alívio da dor (Musk & Raisis, 2012). 

A fluidoterapia é importante para a manutenção da perfusão da ME (Coates, 2012). A pressão 

arterial sistémica deve ser monitorizada, de modo a evitar hipertensão e edema medular 

(Mckee, 2000b).  

O tratamento médico pode incluir um plano de fisioterapia que visa o maneio da dor, prevenir 

complicações secundárias à imobilização e manter funcionais os tecidos 

musculoesqueléticos, durante o processo de recuperação (Sims et al., 2015). Associada à 

reabilitação física, é importante o controlo do peso e a restrição do exercício físico ou de 

movimentos que possam causar instabilidade vertebral (Levine et al., 2007a; Coates, 2012; 

Jeffery et al., 2013). 

A informação relativa ao sucesso do tratamento médico em situações de HDIV cervical ou 

toracolombar é limitada, embora se sugira que o maneio médico de HDIV cervical seja mais 

difícil do que o de HDIV toracolombar (Sharp & Wheeler, 2005; Levine et al., 2007a). As razões 

para a natureza refratária ao tratamento médico de hérnias discais cervicais são especulativas 

e, incluem a dificuldade em imobilizar a coluna vertebral cervical, para além do potencial para 

herniação de um grande volume de material discal, comparativamente com a região 

toracolombar, onde o canal vertebral é mais estreito (Coates, 2000; Levine et al., 2007a). Um 

estudo reporta que o sucesso do tratamento médico, em cães ambulatórios com HDIV 

cervical, consistiu em 48,9%, sendo que em 33% houve recorrência dos sinais clínicos e em 

18,1% dos casos houve falha terapêutica (Levine et al., 2007a). Num outro estudo, o sucesso 

do tratamento médico em cães ambulatórios com HDIV toracolombar consistiu em 57,7%, 

sendo que em 30,9% houve recorrência dos sinais clínicos e 14,4% dos casos foram 

classificados com falha terapêutica (Levine et al., 2007b).  

Aos animais tratados de modo conservativo deve-se controlar diariamente o nível de dor, 

conforto, esvaziamento da bexiga, evidência de úlceras de decúbito e estado neurológico 

(Sharp & Wheeler, 2005; Coates, 2012). Nos casos em que se verificam episódios recorrentes 

de dor cervical ou toracolombar não responsiva à medicação e/ou agravamento dos défices 

neurológicos, o animal deve ser submetido a uma cirurgia descompressiva (Coates, 2012). 

Estudos recentes reforçam o que se tem vindo a averiguar em estudos anteriores 

relativamente aos resultados obtidos, quando se opta pelo tratamento médico conservativo 

ou cirúrgico. Assim, comparativamente com os cães tratados medicamente, os cães tratados 
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cirurgicamente, inicialmente apresentavam défices neurológicos graves, encontravam-se em 

estado não ambulatório, refratários à terapia analgésica e com evidência de maior 

compressão da ME, nas imagens de RM. Os animais mais gravemente afetados foram 

submetidos a cirurgia, enquanto que os menos afetados foram tratados de modo conservativo. 

Apesar do quadro clínico mais grave, os animais cirurgicamente tratados apresentaram 

resultados mais favoráveis (Crawford & De Decker, 2017; Langerhuus & Miles, 2017). 

 

9. Tratamento Cirúrgico  

O tratamento cirúrgico em casos de HDIV destina-se a animais com défices neurológicos 

graves ou refratários ao tratamento médico conservativo (Brisson, 2010). O principal propósito 

do tratamento cirúrgico, em casos de HDIV, consiste no alívio da compressão e distorção 

mecânica da ME e raízes nervosas. A descompressão só é totalmente conseguida, quando 

as estruturas neurais não se encontram distorcidas pelo material discal que sofreu extrusão. 

Assim, o principal objetivo deste tipo de cirurgias passa pela evacuação de todo o material 

discal, até que seja possível a ME e raízes nervosas restaurarem as suas dimensões e 

posição normais. Para o sucesso da cirurgia, é essencial que o cirurgião tenha acesso aos 

exames imagiológicos realizados, que demonstram a localização da lesão, bem como a sua 

lateralização e extensão. Deste modo, o cirurgião pode selecionar a técnica que melhor 

providencie um acesso suficiente para remoção de todo o material discal, com mínimo 

traumatismo iatrogénico da ME, raízes nervosas e plexos venosos (Fingeroth & Brisson, 

2015). 

 

9.1. Hérnia discal cervical 

O tratamento cirúrgico de hérnia discal cervical está recomendado em cães que exibam dor 

cervical grave, défices neurológicos moderados a graves, recorrência ou deterioração dos 

sinais clínicos após tratamento médico, bem como a cronicidade da lesão (Cherrone et al., 

2004; Brisson, 2010). 

O procedimento cirúrgico de descompressão mais utilizado no tratamento de HDIV cervical 

consiste na descompressão cervical ventral (ventral slot) e, menos comummente a 

laminectomia dorsal ou hemilaminectomia (Tanaka et al., 2004; McCartney, 2007; Platt & da 

Costa, 2012; Fauber, 2015). A seleção do procedimento mais adequado depende da 

localização da lesão compressiva (Fauber, 2015).  
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9.1.1. Ventral Slot 

O ventral slot é realizado através de um acesso ventral na coluna vertebral cervical, permitindo 

a remoção do material discal herniado ventralmente. No entanto, não permite uma significativa 

descompressão medular ou remoção de material discal que se localize lateral ou dorsalmente 

(Brisson, 2010; Fauber, 2015). Este acesso é realizado pela linha média, separando os 

músculos esterno-tiróideos e esterno-hióideos. A traqueia, bainha carotídea e esófago são 

retraídos para o lado esquerdo, de forma a expor os músculos longos do pescoço, que se 

encontram ventralmente à vértebra (Fauber, 2015). A identificação do espaço intervertebral 

baseia-se na palpação de pontos de referência, tais como o processo ventral da vértebra C1 

e as apófises transversas da vértebra C6 (Brisson, 2010; Fauber, 2015). Posteriormente, os 

músculos longos do pescoço são divididos a partir da linha média, permitindo a exposição dos 

corpos vertebrais e espaço intervertebral. Com uma fresa de alta velocidade, cria-se uma 

janela óssea que deve ter, no máximo, um terço da largura e um terço do comprimento da 

vértebra, de modo a evitar instabilidade e subluxação vertebral no pós-operatório (Lemarié et 

al., 2000; Sharp & Wheeler, 2005; Brisson, 2010; Platt & da Costa, 2012). Devido à angulação 

do DIV e das PCT, inicialmente a janela óssea deve ser centrada sobre a porção caudal da 

vértebra cranial. Com o aprofundamento contínuo em direção dorsal, a janela óssea termina 

centrada na porção dorsal do disco intervertebral. Este procedimento evita a rutura dos plexos 

venosos vertebrais internos, diminuindo assim, o risco de hemorragia, que pode ser 

relativamente grave, para além de interferir na remoção do material discal e na 

descompressão medular. Após a remoção do córtex dorsal do corpo vertebral, o ligamento 

longitudinal dorsal é separado ou incidido e o material discal herniado é removido do canal 

vertebral (Fauber, 2015). As vantagens de um acesso ventral incluem uma disseção muscular 

mínima, permitindo uma rápida recuperação pós-operatória e a possibilidade de realizar 

fenestração dos discos cervicais adjacentes. As desvantagens incluem a possibilidade de 

hemorragia profusa devido à lesão dos plexos venosos vertebrais internos, instabilidade dos 

corpos vertebrais e subluxação vertebral, colapso do espaço intervertebral, persistência de 

dor cervical, traumatismo iatrogénico da ME, exposição limitada do canal vertebral 

(particularmente em cães de porte grande), o que dificulta a remoção do material discal 

herniado e, consequentemente a descompressão medular (Coates, 2000; Sturges & 

Dickinson, 2004;  Platt & da Costa, 2012; Fauber, 2015). Arritmia cardíaca, acidose 

respiratória e hipotensão são complicações reportadas raramente. Lesões do nervo laríngeo 

recorrente, artéria carótida, tronco vagossimpático e das artérias vertebrais também podem 

ocorrer aquando da retração dos tecidos (Sturges & Dickinson, 2004). 
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A descompressão medular através do ventral slot é um procedimento exigente, devido ao 

facto do campo cirúrgico ser pequeno, estreito e profundo, para além do cuidado requerido 

pela ME e estruturas vasculares. Por estas razões, os sistemas de ampliação e iluminação 

são muito importantes neste tipo de intervenção (Rossetti et al., 2016). As lupas cirúrgicas e 

o microscópio cirúrgico são os aparelhos mais comummente utilizados como sistema de 

ampliação na prática veterinária. Mais recentemente, tem sido utilizado o video telescope 

operating monitor (VITOM™). Os estudos realizados sobre o uso do VITOM™ inferem que se 

trata de uma alternativa prática e eficaz em relação aos outros sistemas de ampliação, sendo 

uma excelente ferramenta para visualização durante toda a cirurgia (Shirzadi et al., 2012; 

Rossetti et al., 2016). Roismeissl e colaboradores (2013) reportaram a ocorrência de 

hemorragia leve a moderada em 18,8% dos cães submetidos a descompressão cervical 

ventral. Mesmo que a hemorragia leve a moderada não tenha importância clínica, afeta o 

campo de visão do cirurgião e requer que haja pausa durante o procedimento cirúrgico, 

aumentando o tempo de anestesia e risco de complicações (McCartney, 2007; Böttcher et al., 

2013). Por outro lado, o uso do VITOM™, no estudo desenvolvido por Rossetti e 

colaboradores (2016), permitiu um melhor controlo da hemorragia provocada por lesão dos 

plexos venosos. Também confirmou os resultados obtidos por Böttcher e colaboradores 

(2013), em relação à possibilidade de remoção de material discal lateralizado através da 

técnica de ventral slot, centrada na linha média. Por fim, assim como no estudo de Farrell e 

colaboradores (2013), as dimensões da janela óssea foram inferiores às recomendadas como 

sendo o limite de segurança. 

 

Figura 11 – Representação esquemática da técnica cirúrgica ventral slot, numa vista ventral (A) e 
transversa (B), ao nível C6-C7 (Adaptado de Dewey & da Costa, 2016). 
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A estabilização vertebral cervical pode ser indicada quando a janela óssea executada é 

excessivamente larga ou quando se prevê instabilidade pós-cirúrgica, principalmente em 

lesões cervicais caudais (C4 a C7) (Sharp & Wheeler, 2005; Brisson, 2010). Podem ser 

utilizados enxertos ósseos autólogos ou cimento ósseo associado a agulhas de Kirschner. De 

salientar que a fixação vertebral pode conduzir ao efeito dominó biomecânico (Sturges & 

Dickinson, 2004; Sharp & Wheeler, 2005). 

 

9.1.2. Laminectomia dorsal 

Quando se procede à laminectomia dorsal, a extrusão discal ventral não é visualizada devido 

à presença da ME dorsalmente a esta, sendo inacessível sem manipulação/retração da ME. 

A laminectomia dorsal permite maior descompressão da ME comparativamente ao ventral slot 

e mais fácil acesso ao material discal herniado lateral e dorsalmente. No entanto, deve-se 

salientar que, quando o material discal se encontra ao nível da linha média ventral, a 

descompressão medular não ocorre com a efetiva remoção de todo o material discal. Assim, 

esta técnica não respeita o princípio da descompressão, quando se trata da remoção de 

massas localizadas ventralmente. O tubo neural está ancorado pelas raízes nervosas, pelo 

que, aquando da descompressão dorsal, continua a existir compressão e distorção da ME 

ventralmente (Fauber, 2015). A preservação dos processos articulares é essencial para a 

manutenção da estabilidade e integridade vertebral (Sturges & Dickinson, 2004). Quando o 

disco sofre extrusão ventrolateralmente, é possível ter acesso à massa discal, introduzindo os 

instrumentos entre a ME e os pedículos vertebrais (Fauber, 2015). As complicações 

associadas a este acesso incluem a hemorragia por lesão de tecidos moles ou plexos 

Figura 12 – Imagem do resultado final de um ventral slot captada pelo sistema VITOM™. O material 
discal foi removido e a anatomia da medula espinhal é bem visualizada (Adaptado de Rossetti et al., 
2016). 
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venosos, limitada exposição à porção ventral do canal vertebral e forâmen intervertebral, a 

excessiva manipulação da ME que piora os défices neurológicos, formação de seroma, 

instabilidade vertebral, formação de uma membrana cicatricial constritiva, e presença de dor 

no pós-operatório associada à extensa disseção dos tecidos moles e ósseos (principalmente 

em cães de porte grande ou gigante, nos quais a profundidade do acesso cirúrgico dificulta 

ainda mais a visualização) (Coates, 2000; Sturges & Dickinson, 2004; Platt & da Costa, 2012; 

Fauber, 2015). 

É importante salientar que a cicatrização de todas as laminectomias ocorre através da 

formação de uma membrana. Três fatores são responsáveis pela extensão da membrana 

cicatricial: a destruição da gordura epidural, a formação de um hematoma que recobre o 

defeito ósseo e a invasão das fibras musculares dos músculos epaxiais no defeito (Thomas & 

Fingeroth, 2015). A membrana cicatricial constritiva pode provocar compressão da ME e 

nervos espinhais, conduzindo à recorrência dos sinais neurológicos, sendo que essa 

compressão varia com a localização e extensão da laminectomia. Outras técnicas cirúrgicas, 

como a hemilaminectomia, não provocam estas consequências (Thomas & Fingeroth, 2015). 

De modo a evitar a formação desta membrana e seus efeitos, têm vindo a ser utilizados 

diferentes materiais para cobrir o defeito ósseo, nomeadamente espumas de gelatina, 

produtos à base de celulose e enxertos de gordura (Thomas & Fingeroth, 2015). No entanto, 

um estudo reportou que o uso de membranas de celulose e enxertos de gordura não preveniu 

completamente a formação da membrana cicatricial. Para além do que, os enxertos de 

gordura provocaram o aumento dos défices neurológicos e lesões medulares, 

comparativamente com o observado nos animais, nos quais não utilizaram nenhum material 

(da Costa et al., 2006). Um estudo experimental mais recente determinou que a utilização de 

membranas de quitosano permite a formação de um tecido bem organizado, com sinais de 

tecido ósseo regenerativo em continuidade com o osso nativo, evitando assim, a formação de 

fibrose epidural (Carvalho et al., 2015). As espumas de gelatina também têm sido utilizadas 

em estudos como veículos de analgésicos epidurais. Barker e colaboradores (2013) utilizaram 

uma espuma de gelatina (Gelfoam) como veículo para aplicação tópica epidural de morfina e 

dexmedetomidina, com o intuito de proporcionar o alívio da dor. No entanto, concluíram que 

este protocolo reduz, mas não elimina a necessidade de analgesia no pós-operatório (Barker 

et al., 2013). 
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9.1.3. Hemilaminectomia cervical 

A hemilaminectomia cervical pode ser realizada através de um acesso dorsal ou lateral 

(Fauber, 2015). Na hemilaminectomia com acesso dorsal, realiza-se a disseção de forma 

ligeiramente mais lateral para permitir a exposição dos processos articulares. Têm sido 

descritos casos com resultados bons a excelentes em cães de raças pequenas (Tanaka et 

al., 2004). A hemilaminectomia com acesso lateral permite a melhor visualização da parte 

lateral, ventrolateral e dorsolateral do canal vertebral e da raiz nervosa. No entanto, é uma 

técnica mais exigente e traumática para os tecidos (Tanaka et al., 2004; Brisson, 2010). As 

complicações associadas a esta técnica incluem dificuldade em localizar o local correto para 

a intervenção cirúrgica, hemorragia por lesão dos tecidos e vasos do forâmen intervertebral, 

lesão das raízes nervosas, agravamento dos défices neurológicos, formação de seroma, 

persistência de dor cervical e presença de dor no pós-operatório associada à disseção tissular 

extensa (Sturges & Dickinson, 2004; Tanaka et al., 2004; Fauber, 2015). 

 

9.2. Hérnia discal toracolombar 

O principal objetivo do tratamento cirúrgico numa situação de hérnia toracolombar consiste na 

remoção de todo o material discal que comprime a ME (Muir et al., 1995; Forterre et al., 2015). 

As técnicas cirúrgicas mais comuns são a hemilaminectomia, a corpectomia e a laminectomia 

Figura 13 – Representação esquemática da técnica cirúrgica laminectomia dorsal, numa vista 
dorsolateral (A) e numa vista dorsal (B). O processo articular caudal é removido e o processo 
articular cranial mantém-se intacto (Adaptado de Dewey & da Costa, 2016). 
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dorsal (Brisson, 2010; Forterre et al., 2015). A pediculectomia e a mini-hemilaminectomia são 

variações da hemilaminectomia (Brisson, 2010).  

A identificação do espaço intervertebral a ser intervencionado baseia-se na palpação de 

pontos de referência no período intra-operatório (por exemplo, a última costela, a primeira 

apófise transversa, a junção lombossagrada). No entanto, deve-se ter em atenção a 

possibilidade de o animal possuir anomalias vertebrais ou nas costelas, vértebras de 

transição, uma apófise transversa vestigial articulada com a costela ou um número anormal 

de costelas. Animais obesos também dificultam a palpação dos pontos de referência (Forterre 

et al., 2015). No pré-operatório, também se pode colocar uma agulha hipodérmica na apófise 

espinhosa de uma vértebra e realizar uma radiografia para identificar essa mesma vértebra. 

Assim, pode-se determinar o espaço intervertebral a operar contando as vértebras cranial ou 

caudalmente (Forterre et al., 2015). 

 

9.2.1. Hemilaminectomia 

A hemilaminectomia providencia um bom acesso e visualização da porção lateral e 

ventrolateral da ME e raízes nervosas. Esta técnica facilita a remoção do material discal e a 

realização de fenestração profilática, para além da melhor recuperação pós-operatória, 

comparativamente com a laminectomia dorsal (Forterre et al., 2015). No entanto, o risco de 

hemorragia dos plexos venosos também é superior (Brisson, 2010). Num estudo, os cães 

submetidos a hemilaminectomia apresentaram melhoria no estado neurológico, 

imediatamente após a cirurgia, comparativamente com os que foram submetidos a 

laminectomia dorsal (Muir et al., 1995). A hemilaminectomia, apesar de requerer a remoção 

do processo articular, não afeta significativamente a estabilidade e biomecânica da coluna 

vertebral, quando realizada unilateralmente (Coates, 2012). Para além do que, a probabilidade 

de formação de membrana cicatricial constritiva é diminuta (Brisson, 2010; Coates, 2012). 

Caso haja erro na localização do espaço intervertebral a ser intervencionado, a 

hemilaminectomia pode ser estendida até três vértebras cranial ou caudalmente, sem que 

haja comprometimento da coluna vertebral durante a extensão e flexão (Forterre et al., 2015). 

No entanto, quando há engano no lado afetado (por incorreta interpretação imagiológica ou 

por erro do cirurgião), a remoção do material discal pelo lado contralateral está fortemente 

desaconselhada, devido à excessiva manipulação da ME e deterioração do estado 

neurológico, após a cirurgia. Nestes casos, deve-se considerar a mini-hemilaminectomia ou 

pediculectomia no lado correto (Forterre et al., 2015). Em vários estudos, tem vinda a ser 

relatada a presença de material discal residual associada a esta técnica, apesar de na maioria 
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dos casos, tal não afetar a recuperação funcional dos animais (Forterre et al., 2008b; Forterre 

et al., 2010; Hettlich et al., 2012; Roach et al., 2012). Nos casos em que se procede a extensão 

da hemilaminectomia ou quando se realiza esta técnica bilateralmente, deve ser considerada 

a estabilização através de placas de osteossíntese, cavilhas fixas às vértebras ou cimento 

ósseo (Downes et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Representação esquemática da técnica cirúrgica hemilaminectomia, numa vista 
dorsolateral (A) e dorsal (B). O processo articular é completamente removido, assim como os 
pedículos e a lâmina ipsilateral (Adaptado de Dewey & da Costa, 2016). 

Figura 15 – Hemilaminectomia associada a foraminotomia em T12-T13. (A) Durante o processo de 
fresagem. (B) Resultado final. Observa-se a porção lateral e ventrolateral da medula espinhal (*) e 
raízes nervosas (seta) (Imagens gentilmente cedidas pelo CHV Lorrainevet). 
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9.2.2. Pediculectomia e mini-hemilaminectomia 

A pediculectomia e a mini-hemilaminectomia permitem a descompressão medular através de 

um acesso menos invasivo e com menor remoção óssea (Brisson, 2010). Ambas 

providenciam o acesso à porção ventrolateral do canal vertebral e provocam menos lesão 

tissular e instabilidade vertebral, pois há preservação dos processos articulares (Brisson, 

2010; Forterre et al., 2015). A abordagem usada em ambas permite o acesso ao DIV para 

fenestração profilática (Brisson, 2010; Coates, 2012). A diferença existente entre a 

pediculectomia e a mini-hemilaminectomia reside na extensão da janela óssea, sendo que a 

primeira evita a região do forâmen intervertebral e suas estruturas vasculares (Sharp & 

Wheeler, 2005). Como o acesso ao canal vertebral é limitado, pode não ser suficiente para 

remover o material discal, especialmente na pediculectomia. Para melhorar o acesso, a 

pediculectomia pode ser transformada em mini-hemilaminectomia e ambas facilmente podem 

ser convertidas em hemilaminectomia. Assim como na hemilaminectomia, a mini-

hemilaminectomia pode conduzir a hemorragia por rutura dos plexos venosos e lesão das 

raízes nervosas (Sharp & Wheeler, 2005; Brisson, 2010). Num estudo desenvolvido por Huska 

e colaboradores (2014), foi identificado material discal residual em 44% dos animais 

submetidos a mini-hemilaminectomia, o que vem corroborar esta limitação já relatada em 

estudos anteriores. No entanto, todos os cães melhoraram e recuperaram a função 

ambulatória em 4 a 6 semanas (Huska et al., 2014). 

 

 

 

 

Figura 16 – Representação esquemática da técnica cirúrgica mini-hemilaminectomia (Adaptado de 
Dewey & da Costa, 2016). 
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9.2.3. Corpectomia 

A corpectomia permite o acesso ao chão do canal vertebral e tem sido recomendada em caso 

de protrusão crónica do DIV (Moissonnier et al., 2004; Flegel et al., 2011). É uma técnica 

menos invasiva e requer uma menor manipulação da ME, o que é vantajoso dado que em 

compressões crónicas é comum a aderência do material discal à ME. Deste modo, minimiza 

a possibilidade de traumatismo medular e agravamento dos défices neurológicos (Moissonnier 

et al., 2004; Brisson, 2010; Flegel et al., 2011). Tem como principal desvantagem a limitada 

ou nenhuma visualização da ME por parte do cirurgião, o que pode resultar na insuficiente 

descompressão medular (Moissonnier et al., 2004; Flegel et al., 2011). Se a exposição ao 

canal vertebral, obtida através da corpectomia ventral, não é suficiente para promover a 

descompressão medular, pode ser necessário efetuar simultaneamente outra técnica. Nestes 

casos, a estabilização vertebral deve ser considerada devido à potencial alteração 

biomecânica neste segmento, principalmente se se executar hemilaminectomia (Moissonnier 

et al., 2004; Flegel et al., 2011; Forterre et al., 2015). Segundo Flegel e colaboradores (2011), 

em situações de engano na identificação do espaço intervertebral, pode-se realizar outra 

corpectomia cranial ou caudalmente à primeira sem se incorrer em futuras complicações. 

 

Figura 17 – Pediculectomia em L4. Medula espinhal após remoção do periósteo (1) e (2). Remoção 
do material discal com sondagem e irrigação (3). Aspeto final da medula espinhal descomprimida 
(4) (Imagem gentilmente cedida pelo professor Luís Maltez). 
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9.2.4. Laminectomia dorsal 

A laminectomia dorsal providencia uma boa visualização apenas da porção dorsal do canal 

vertebral, pelo que não é a melhor escolha na maioria dos animais com extrusão do DIV. Dado 

que normalmente as extrusões discais ocorrem nas porções ventral ou ventrolateral, esta 

técnica não permite a remoção completa do material discal e, consequentemente a total 

descompressão medular. Para além da possibilidade de excessiva manipulação da ME e 

formação da membrana cicatricial constritiva, que conduz ao agravamento do quadro clínico 

do animal (Coates, 2012; Forterre et al., 2015). 

 

9.3. Fenestração do Disco Intervertebral 

A fenestração do DIV envolve a remoção mecânica do NP, através de uma janela criada no 

AF, usando uma fresa e uma máquina de ar comprimido ou com uma lâmina de bisturi 

(Coates, 2000; Sharp & Wheeler, 2005; Brisson, 2010; Kerwin et al., 2012), sendo a eficácia 

de 65% e de 41%, respetivamente (Sharp & Wheeler, 2005). Normalmente este procedimento 

é realizado aquando da cirurgia descompressiva, com o objetivo de evitar recidiva no DIV 

afetado e prevenir a herniação dos restantes DIV (Brisson et al., 2004; Aikawa et al., 2012; 

Kerwin et al., 2012; Dewey & da Costa, 2015). A eficácia da fenestração depende da 

quantidade de material do NP removida, sendo que para Brisson (2015a), tal depende da 

experiência e destreza com que o cirurgião executa a técnica escolhida. Para Morelius e 

colaboradores (2007), o acesso lateral para fenestração do DIV aumenta a eficiência do 

procedimento, comparativamente com os acessos dorsal ou dorsolateral, ao providenciar um 

melhor ângulo e maior profundidade no campo de trabalho. 

Figura 18 – Representação esquemática da técnica cirúrgica corpectomia na região lombar 
(Adaptado de Dewey & da Costa, 2016). 
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Um estudo desenvolvido por Brisson e colaboradores (2011), afirma que a fenestração de 

múltiplos discos diminui a probabilidade de futura herniação discal em cães de raças 

pequenas, comparativamente com a fenestração de apenas do DIV afetado (Brisson et al., 

2011). 

A fenestração do espaço discal herniado tem sido descrita como forma de prevenir a extrusão 

de material discal através do AF, no período inicial do pós-operatório (Brisson, 2015a; 

Fingeroth & Thomas, 2015).  Um estudo confirmou a recorrência da herniação discal em 

animais que não foram submetidos a fenestração, aquando da cirurgia de descompressão 

(Forterre et al., 2008a). Os sinais clínicos associados à recorrência precoce de herniação 

manifestam-se entre as 4 a 6 semanas após a cirurgia e, geralmente relacionam-se com a 

extrusão do NP, no local da herniação DIV inicial (Brisson et al., 2004; Forterre et al.,2008a; 

Brisson, 2015b). 

A presença de mineralização discal aquando da primeira cirurgia descompressiva tem sido 

associada com herniação discal recorrente em cães (Mayew et al., 2004; Brisson, 2015b). As 

recorrências tardias de herniação do DIV ocorrem, em média, entre os 8 a 14 meses após a 

primeira cirurgia (Brisson et al., 2004; Mayhew et al., 2004; Brisson, 2015b). Estas têm lugar 

num novo espaço discal em 88% a 100% dos casos, sendo que a maioria ocorre numa região 

que poderia ter sido eficazmente fenestrada na primeira cirurgia (Brisson et al., 2004; Mayhew 

et al., 2004). Tem sido demonstrado que a raça Dachshund é até dez vezes mais suscetível 

a recidiva do que outras raças e, que a mineralização discal observada aquando da primeira 

cirurgia relaciona-se com ela (Mayhew et al., 2004; Brisson et al., 2011).  

A RM tem mostrado ser mais eficaz do que a mielografia no que diz respeito à localização, no 

interior do canal vertebral, do material discal que sofreu extrusão e, também na identificação 

do local e lado intervencionado, em cães com recorrência dos sinais neurológicos associados 

a herniação discal, depois da primeira cirurgia descompressiva (Reynolds et al., 2013). 

A taxa de recorrência de HDIV varia entre 2,6% e 41,7% (Brisson et al., 2004; Mayhew et al., 

2004; Levine et al., 2006; Brisson et al., 2011). A maioria das recorrências ocorre no local 

imediatamente adjacente ou com um espaço intervertebral de intervalo da primeira lesão ou 

do espaço discal fenestrado, sugerindo que a herniação discal e a fenestração têm efeito na 

biomecânica dos espaços intervertebrais adjacentes (Brisson et al., 2004; Mayhew et al., 

2004). No entanto, também pode ocorrer recorrência na região cervical e/ou na região lombar 

caudalmente a L3, após uma primeira extrusão discal na região toracolombar. Tal pode 

acontecer, dado que estes locais não são rotineiramente fenestrados em conjugação com a 

descompressão toracolombar (Forterre & Fingeroth, 2015). Complicações associadas à 



Hérnias Discais no Cão 
Revisão Bibliográfica 

55 
 

fenestração incluem o aumento do tempo de duração anestésica e cirúrgica e, por sua vez, 

aumenta a probabilidade de efeitos colaterais a si associados, bem como o custo para os 

tutores, deslocamento de material discal para o interior do canal vertebral, podendo provocar 

traumatismo medular e agravamento da função neurológica, hemorragia, pneumotórax, lesão 

tissular e das raízes nervosas, aumentando a dor no pós-operatório, escoliose, 

discoespondilite, dificuldade na identificação de um ou mais espaços discais para fenestração, 

subluxação e instabilidade vertebral semanas a meses após a técnica cirúrgica 

descompressiva e fenestração profilática (Brisson et al., 2004; Mayhew et al., 2004; Aikawa 

et al., 2012; Brisson, 2015a; Forterre & Fingeroth, 2015). Relativamente à discoespondilite, 

um fator de risco assinalado consiste no peso dos animais, estando os cães com mais de 

20Kg suscetíveis ao seu desenvolvimento. No entanto, continua a ser incomum a sua 

ocorrência. Num estudo recente, apenas 2,2% dos animais submetidos a cirurgia 

descompressiva desenvolveram discoespondilite (Canal et al., 2016).  

A maioria das complicações relatadas são de baixo risco e não têm efeitos negativos a longo 

prazo (Aikawa et al., 2012; Brisson et al., 2011; Brisson, 2015a). A fenestração profilática não 

deve ser realizada em cães com protrusão do DIV, pois ao remover o material nuclear, 

aumenta-se o risco de colapso do AF, o que conduziria ao aumento da compressão medular 

(Jeffery et al., 2013). Em cães de raças grandes a gigantes também não se deve executar 

fenestração profilática, em casos de hérnias discais crónicas ou por extrusão, devido à 

elevada probabilidade de instabilidade vertebral (Sharp & Wheeler, 2005). 

 

10. Cuidados pós-cirúrgicos 

No que diz respeito à HDIV cervical, a maioria dos animais deverá manifestar muito menos 

dor, um a dois dias após a cirurgia descompressiva. A restrição ao exercício deve ser 

cumprida durante duas semanas, mesmo que se denote melhorias significativas. Na maioria 

dos casos, o animal, devidamente acompanhado pelo tutor, poderá sair para urinar e defecar, 

mas com o uso de arnês em vez de coleira. Se houver persistência de desconforto pode ser 

necessário o uso de anti-inflamatórios associados a protetores gástricos. Os cães que tiverem 

manifestado défices neurológicos, no período pré-operatório, beneficiam se lhes forem 

implementadas sessões de fisioterapia, assim que a dor tenha diminuído. Os cães de porte 

grande são mais suscetíveis a problemas associados à permanência em decúbito, pelo que 

é necessário um controlo rigoroso do conforto e limpeza do seu local de descanso (Sharp & 

Wheeler, 2005). 
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Relativamente à HDIV toracolombar, o confinamento em jaula, por norma não é necessário, 

embora possa ser recomendado em cães de porte grande, depois de hemilaminectomia 

bilateral ou cirurgia descompressiva de lesões discais crónicas (Sharp & Wheeler, 2005). 

Caso não haja instabilidade vertebral, está indicada a reabilitação física no maneio pós-

operatório para melhorar a função neurológica, promover a recuperação dos tecidos 

musculoesqueléticos afetados e reduzir as possíveis complicações no período pós-cirúrgico 

(Hodgson et al., 2017). O seu início deverá ocorrer logo que se verifique a diminuição 

significativa da dor e desconforto, o que normalmente acontece entre as 24 a 48 horas pós-

cirurgia (Sharp & Wheeler, 2005). Um estudo revelou que a realização de sessões de 

reabilitação em casa, apesar de não ter acelerado o processo de recuperação, permitiu 

aumentar a probabilidade de recuperação completa e diminuir os riscos de complicações, tais 

como infeções ou dermatite (Hodgson et al., 2017). Está recomendada a realização de RM 

para reexaminar a ME e canal vertebral, no período pós-operatório, quando se verifica um 

atraso na recuperação ou deterioração do estado neurológico do animal (Forterre et al., 2010). 

A administração de corticosteroides não está recomendada. No entanto, caso se opte pela 

sua utilização devem-se associar protetores gástricos. O aspeto mais importante no pós-

operatório é a monitorização da função urinária. A retenção urinária é o problema pós-

operatório mais comum em cães paralisados devido a HDIV toracolombar, pelo que é 

imperativo certificar que há um esvaziamento regular da bexiga (Sharp & Wheeler, 2005; 

Griffin et al., 2009a). As alterações no trato urinário são mais comuns em fêmeas, animais 

não-ambulatórios e sem controlo voluntário da micção e naqueles em que a temperatura 

corporal atingiu valores inferiores a 35ºC, durante a anestesia (Stiffler et al., 2006). Alguns 

cães necessitam de análises regulares à urina e, por vezes, de intervenção farmacológica, 

nomeadamente cães com infeção do trato urinário inferior, como consequência da 

cateterização urinária (Sharp & Wheeler, 2005; Griffin et al., 2009a). 

 

11. Prognóstico 

Relativamente ao prognóstico em caso de HDIV cervical, este é considerado bom para os 

animais que apresentam apenas dor cervical ou défices neurológicos ligeiros e que se 

mantêm em ambulatório (Cherrone et al., 2004; Levine et al., 2007a). Cães ambulatórios antes 

da cirurgia de descompressão, normalmente mantêm esse estado no período pós-operatório 

(Cherrone et al., 2004). Um estudo reporta a completa resolução dos sinais neurológicos em 

99% dos cães submetidos a cirurgia para descompressão de HDIV cervical, sendo que 

apenas 22% dos cães se encontravam em estado não-ambulatório antes da cirurgia. Todos 

os cães não ambulatórios, mas com nociceção, recuperaram a marcha, em média, 6 dias após 
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a cirurgia (Cherrone et al., 2004). No entanto, noutro estudo apenas 62% dos animais não 

ambulatórios recuperaram completamente (Hillman et al., 2009). Cães de pequeno porte 

recuperam o estado ambulatório mais rapidamente do que cães de porte grande ou gigante 

(4,5 dias e 7 dias, respetivamente) (Cherrone et al., 2004), sendo que, segundo outro estudo, 

a sua probabilidade de recuperação é 5 vezes superior à de cães de porte grande (Hillman et 

al., 2009). O estudo de Hillman e colaboradores (2009) infere que os cães que recuperam a 

capacidade de andar, até 96 horas após a cirurgia, têm uma probabilidade de recuperação 

total, 6 vezes superior à de cães que permaneçam não ambulatórios nas primeiras 96 horas 

pós-operatório (Hillman et al., 2009). A recorrência de dor cervical e/ou tetraparesia foi 

reportada em 0% a 17% dos casos, após cirurgia descompressiva (Cherrone et al., 2004; 

Hillman et al., 2009). Uma das principais razões para a falha na recuperação ou para 

recorrência dos sinais neurológicos após a realização do ventral slot, relaciona-se com a 

instabilidade ou subluxação vertebral, no pós-operatório (Lemarié et al., 2000; Sharp & 

Wheeler, 2005). O fator que aumenta o risco destas complicações ocorrerem consiste na 

largura da janela óssea ser superior à recomendada, sendo que se tem sugerido que é ainda 

mais grave quando o ventral slot é realizado na região cervical caudal (Lemarié et al., 2000). 

Um estudo desenvolvido por Posner e colaboradores (2014) avaliou e comparou a morbilidade 

e mortalidade perioperatória de 157 cães, submetidos a cirurgia descompressiva por HDIV 

cervical e toracolombar. Por fim, concluiu que animais com lesão cervical têm menor 

probabilidade de sobreviver à cirurgia, apresentando uma taxa de mortalidade de 5,2%, 

enquanto que nenhum cão com lesão toracolombar morreu (Posner et al., 2014). 

O prognóstico em caso de HDIV toracolombar depende, entre outros fatores, dos défices 

neurológicos manifestados pelo animal (Salger et al., 2014) e, do tratamento que lhe foi 

implementado (médico conservativo ou cirúrgico) (Sharp & Wheeler, 2005). O tratamento 

médico conservativo não tem revelado resultados satisfatórios a longo prazo, sendo que o 

quadro clínico destes animais acaba por agravar e, a eutanásia pode ser um desfecho 

inevitável (Macias et al., 2002). Por norma, o tratamento cirúrgico apresenta resultados 

positivos a longo prazo (Downes et al., 2009; Salger et al., 2014). Para cães, cuja classificação 

da lesão toracolombar seja de grau I, II ou III, o prognóstico é considerado bom a excelente, 

principalmente se o animal for submetido a cirurgia descompressiva (Sharp & Wheeler, 2005). 

A probabilidade de recuperação de cães de raças CD ou de pequeno porte, não ambulatórios, 

mas com nociceção antes da cirurgia, varia entre 86% e 96% (Davis et al., 2002; Brisson, 

2010). A recuperação total de cães de raças NCD de porte grande com HDIV toracolombar 

de tipo I é ligeiramente inferior, tendo sido reportada, num estudo de Macias e colaboradores 

(2002), uma taxa de recuperação de 78%, enquanto que em cães de raças NCD de porte 
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grande com HDIV toracolombar de tipo II, a taxa de recuperação varia entre 22% e 52% 

(Macias et al., 2002; Brisson, 2010), pelo que se considera de prognóstico reservado (Macias 

et al., 2002; Downes et al., 2009; Sarger et al., 2014; Dewey & da Costa, 2015).  

A recuperação funcional dos cães submetidos a cirurgia descompressiva com ausência de 

nociceção varia entre 0% e 76% (Muir et al., 1995; Oby et al., 2003; Brisson et al., 2004; 

Brisson, 2010). A recuperação funcional é rara em cães cujo tratamento médico conservativo 

ou cirúrgico tenha tido início 48 horas depois da perda de nociceção. Cães que sejam 

submetidos a cirurgia descompressiva, até 12 horas após a ausência de nociceção, têm uma 

probabilidade de recuperação mais elevada (Brisson, 2010). O prognóstico é mau se o animal 

permanece sem sensibilidade à dor profunda, dentro de 2 a 4 semanas após a intervenção 

cirúrgica (Olby et al., 2003; Brisson, 2010). Num estudo desenvolvido por Olby e 

colaboradores (2003), 41% e 32% dos cães que recuperaram a nociceção, após a cirurgia 

descompressiva, apresentavam incontinência fecal e urinária intermitente, respetivamente 

(Olby et al., 2003). No entanto, num estudo recente, 78 cães não ambulatórios, com perda 

total de nociceção nos membros pélvicos e cauda, foram submetidos a cirurgia 

descompressiva, sendo que, em 3 meses, 58% dos animais recuperaram, de forma 

independente, a locomoção. Neste estudo, o atraso (mais de 48 horas) entre o início dos 

sinais neurológicos (paraplegia e perda de nociceção) e o tratamento cirúrgico, bem como a 

administração de corticosteroides não se traduziram num mau prognóstico (Jeffery et al., 

2016).  

A administração de dexametasona ou sucinato de metilprednisolona não está recomendada, 

dado que não tem contribuído para a melhoria dos resultados em animais submetidos a 

cirurgia descompressiva, para além de estar associada ao aparecimento de complicações 

gastrointestinais ou do trato urinário, que prolongam a duração da hospitalização e, 

consequentemente os custos para os tutores (Boag et al., 2001; Levine et al., 2007b).  

A recuperação dos animais não é influenciada pela localização das lesões. No entanto, cães 

que manifestem lesões de NMS atingem o estado ambulatório mais rapidamente do que 

aqueles que apresentam sinais de NMI (Brisson, 2010). 

De salientar que animais que sofrem uma recidiva e, consequentemente são submetidos a 

uma segunda cirurgia descompressiva, possuem um prognóstico semelhante ao da primeira 

herniação (Brisson et al., 2011; Aikawa et al., 2012). 
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12. Perspetivas Futuras 

12.1.  Tratamento regenerativo do Disco Intervertebral 

O tratamento regenerativo do DIV tem como objetivo a reparação da matriz discal degenerada 

e, assim restaurar a função biomecânica do DIV (Bach et al., 2014). A síntese da matriz do 

NP pode ser estimulada por fatores de crescimento e/ou terapia genética. No entanto, no DIV 

degenerado, a viabilidade das células está comprometida, pelo que a estimulação das 

restantes células pode não ser suficiente para atingir a reparação. Deste modo, há a 

necessidade de substituição por células viáveis, como células do tipo cartilaginoso, células 

mesenquimatosas ou células notocordiais (Bach et al., 2014). As células mesenquimatosas 

podem ser isoladas dos mais diversos tipos de tecidos, incluindo medula óssea, tecido 

adiposo e sinovial, músculo, placenta e sangue do cordão umbilical. Estas células têm a 

capacidade de se diferenciarem em vários tipos de células, tais como osteoblastos, adipócitos, 

condrócitos e células neurais. Para além do que, possuem propriedades imunossupressoras 

e segregam fatores de crescimento que favorecem o processo regenerativo. Devido a esta 

combinação única de características, as células mesenquimatosas são consideradas as mais 

adequadas para o tratamento regenerativo (Bach et al., 2014). As indicações clínicas para 

proceder à injeção intradiscal de células mesenquimatosas incluem: o tratamento da dor 

discogénica sem compressão grave e/ou défices neurológicos; o tratamento dos DIV 

adjacentes ao degenerado, aquando da cirurgia de descompressão da ME (Bach et al., 2014). 

Tamura e colaboradores (2012) procederam ao transplante de células mononucleares 

autólogas derivadas da medula óssea, na ME lesionada, imediatamente após a cirurgia 

descompressiva, em 36 cães com HDIV. O estado ambulatório foi recuperado por 88,9% dos 

cães e a nociceção em 86,1%. Pensa-se que os bons resultados deste estudo estejam 

relacionados com o facto de o autotransplante ter sido realizado em animais na fase aguda 

da doença (Tamura et al., 2012). Um outro estudo, desenvolvido por Besalti e colaboradores 

(2015), sugere a utilidade do tratamento regenerativo através do transplante, via percutânea, 

de células mesenquimatosas autólogas derivadas da medula óssea, a nível intraespinhal, em 

cães paraplégicos e sem nociceção, como consequência de DDIV. No entanto, mais estudos 

são necessários para comprovar a eficácia, durabilidade e segurança destas terapias em 

animais com DDIV (Bach et al., 2014).  

 

12.2.  Cirurgia Minimamente Invasiva 

O objetivo da cirurgia minimamente invasiva (CMI) consiste em atingir o mesmo resultado 

cirúrgico que o procedimento tradicional, mas com melhor detalhe ótico (dada a potente 
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ampliação e iluminação), menor traumatismo tissular e menor dimensão da incisão 

(Higginbotham et al., 2015). Pretende-se, assim, diminuir a hemorragia perioperatória, reduzir 

a necessidade de analgesia no pós-operatório, propiciar uma recuperação mais rápida, 

diminuir a probabilidade de infeção, bem como a duração do período de hospitalização e 

reduzir a necessidade de reabilitação física. As contraindicações para a CMI incluem a 

instabilidade hemodinâmica, sépsis e coagulopatias. As desvantagens da CMI consistem no 

facto de o pequeno campo de visão poder impedir a proteção de estruturas vitais ou 

reconhecer alterações, a dificuldade que o cirurgião pode ter em converter o campo cirúrgico 

tridimensional, para uma imagem bidimensional e a ausência ou alteração dos sinais 

utilizados pelos cirurgiões, para reajustar a sua conduta durante a cirurgia, nomeadamente a 

textura tissular, consistência ou a presença de aderências (Higginbotham et al., 2015). 

As técnicas de CMI estão desenvolvidas no que diz respeito à corpectomia lateral parcial 

torácica e lombar (Higginbotham et al., 2015). Este procedimento cirúrgico permite a remoção 

do material discal, sendo bastante útil em situações de herniação crónica, reduz a 

manipulação da ME e proporciona a inspeção da raiz nervosa (Moissonnier et al., 2004; Sharp 

& Wheeler, 2005; Flegel et al., 2011). Com o intuito de aprofundar os conhecimentos 

existentes em relação a esta temática, têm sido realizados estudos em cadáveres. O estudo 

desenvolvido por Carozzo e colaboradores (2011) afirma que a realização desta técnica 

cirúrgica, com a assistência do endoscópio, permite um bom acesso ao local a ser 

intervencionado através de uma pequena incisão na pele, para além de melhorar as condições 

no intraoperatório, tais como a ampliação e iluminação do campo cirúrgico (Carozzo et al., 

2011). Um estudo mais recente descreveu, em cadáveres, duas técnicas cirúrgicas 

minimamente invasivas (foraminotomia via endoscópica e foraminotomia com o auxílio de um 

retrator modular iluminado) e comparou a sua eficácia com a hemilaminectomia convencional. 

Concluiu que ambas as técnicas minimamente invasivas foram viáveis, tanto em cães de 

raças pequenas como em cães de porte grande. Permitiram remover uma quantidade de 

material discal semelhante e diminuir a morbilidade comparativamente à técnica convencional 

(Lockwood et al., 2014). 

 

12.3.  Prótese do Disco Intervertebral 

Atualmente, a artroplastia do DIV está principalmente indicada no tratamento da 

espondilomielopatia cervical em cães (Síndrome de Wobbler). No entanto, outra potencial 

indicação consiste na estenose lombossagrada. A artroplastia espinhal também oferece uma 

alternativa no tratamento da DDIV (Adamo & Forterre, 2015). O objetivo da artroplastia discal 
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consiste na preservação da mobilidade intervertebral, enquanto permite a distração, 

estabilidade e descompressão nervosa. Esta técnica envolve a disquectomia, descompressão 

da ME, fresagem das PCT e a colocação da prótese, sem necessidade de fixação adicional. 

A distribuição uniforme das forças, pela maior área possível, é provavelmente o aspeto 

biomecânico mais importante a considerar na implementação dos discos artificiais. A 

substituição intradiscal do NP é uma alternativa à substituição total do disco e fusão espinhal. 

O objetivo consiste em reconstruir o NP enquanto se preserva a biomecânica do AF e das 

PCT. Os implantes do NP são projetados para proporcionar o movimento estável, o aumento 

da largura do espaço discal, aliviar ou atenuar a transmissão de forças e estabilizar os 

ligamentos (Adamo & Forterre, 2015). 

As próteses são feitas de titânio, dado que este elemento é resistente, relativamente barato e 

permite a execução dos estudos de RM para avaliar possíveis lesões no pós-operatório e o 

efeito dominó (Adamo & Forterre, 2015). Um estudo in vitro concluiu que a função biomecânica 

da coluna vertebral cervical com próteses discais era semelhante à da coluna vertebral intacta, 

comparativamente com a coluna vertebral cervical submetida a ventral slot e fusão com 

polimetilmetacrilato (PMMA) (Adamo et al., 2007). Um outro estudo determinou que a 

artroplastia cervical foi bem tolerada pelos animais submetidos à intervenção, permitindo a 

estabilidade da região afetada e, consequentemente resultados excelentes, que se traduziram 

pela ausência do efeito dominó, aquando do estudo de RM, 18 meses depois (Adamo, 2011). 

Os benefícios da artroplastia discal cervical consistem na mínima invasão da região a 

intervencionar, descompressão medular, distração e simultâneo alívio da dor radicular e da 

compressão vascular no forâmen intervertebral, tratamento de lesões em regiões adjacentes 

ou não adjacentes, possível prevenção do efeito dominó, recuperação rápida e acesso ao 

local intervencionado, através da RM para controlo pós-operatório. As próteses discais 

cervicais impedem o colapso vertebral, constituindo uma vantagem em relação ao ventral slot. 

O facto de não necessitar de fixação suplementar, evita complicações associadas ao impacto 

nas estruturas nervosas e vasculares, desaperto de parafusos e fratura de placas (Adamo & 

Forterre, 2015). 

As principais complicações associadas à artroplastia discal cervical são as mesmas em 

humanos e nos cães. Consistem na possível infeção, colapso do implante, separação do 

corpo vertebral durante a implantação, ossificação heterotópica, anquilose no espaço 

intervertebral intervencionado, degenerescência do DIV adjacente com formação de 

osteófitos e migração da prótese. No entanto, nunca foram reportados em cães, a migração 

da prótese nem a infeção (Adamo & Forterre, 2015). 
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 A artroplastia do DIV tem o intuito de preservar o movimento do segmento operado, evitar a 

degenerescência dos DIV adjacentes e tratar doenças subjacentes. Apesar dos resultados 

encorajadores que têm vindo a ser publicados em relação a cães com Síndrome de Wobbler, 

mais estudos são necessários no que diz respeito ao seu uso em casos de HDIV (Adamo & 

Forterre, 2015). 

 

 

12.4.   Agentes Neuroprotetores 

Por norma, a investigação de potenciais tratamentos médicos para lesões da ME tem início 

com modelos animais. As vantagens dos modelos pré-clínicos consistem no facto de serem 

relativamente baratos, facilmente reproduzíveis, induzem alterações parenquimatosas 

relativamente homogéneas, permitem a avaliação histológica das lesões em períodos de 

tempo estabelecidos e têm resultados funcionais bem caracterizados (Levine, 2015). 

Os agentes neuroprotetores são identificados com base nos mecanismos patológicos que têm 

vindo a ser estudados em roedores. Caso estas substâncias sejam consideradas promissoras 

nos modelos pré-clínicos são, posteriormente, conduzidas para ensaios clínicos (Levine, 

2015). Atualmente são muitos os agentes neuroprotetores a serem investigados em modelos 

animais, nomeadamente a minociclina, polietileno glicol (PEG), N-acetilcisteína, AINEs, 

riluzole, inibidores da calpaína, melatonina, magnésio, eritropoietina, anticorpos anti-CD11d, 

estrogénio, progesterona, antagonistas das metaloproteinases de matriz e vários 

antioxidantes (Cox et al., 2014; Levine, 2015). 

O PEG tem sido estudado como neuroprotetor em casos de lesão medular secundária a HDIV. 

Pensa-se que este agente tenha a capacidade de penetrar no SNC, atuar como surfactante e 

melhorar a recuperação motora e sensitiva (Jeffery et al., 2013; Levine, 2015). A informação 

Figura 19 – Colocação de prótese do DIV em C3-C4 e C5-C6. (A) Imagem intraoperatória. (B) 
Imagem de uma radiografia lateral, na qual se observam as próteses (Adaptado de Fingeroth & 
Thomas, 2015). 
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disponível em relação ao verdadeiro efeito do PEG nos cães é ainda muito limitada, havendo 

controvérsia nos resultados obtidos (Levine, 2015).  

A N-acetilcisteína é capaz de penetrar no SNC, tem propriedades antioxidantes, elevada 

margem de segurança e já foi previamente testado o seu efeito na recuperação motora, em 

modelos roedores (Levine, 2015). No entanto, tais resultados ainda não foram comprovados 

em cães (Jeffery et al., 2013). 

A minociclina consiste num antibiótico potencialmente promissor na terapia anti-apoptótica, 

havendo relatos de casos de modelos pré-clínicos que mostraram melhoramento funcional 

(Cox et al., 2014). 

O rolipram (inibidor da fosfodiesterase 4) e o cethrin (inibidor Rho) têm vindo a demonstrar o 

seu papel terapêutico em modelos animais, aquando de lesão aguda da medula espinhal 

(Costa et al., 2013; Estrada et al., 2014). 

A expressão das metaloproteinases de matriz está associada a lesão medular precoce e 

grave. Alguns estudos já comprovaram a ação dos antagonistas das metaloproteinases de 

matriz, através das melhorias observadas a nível motor e histológico (Jeffery et al., 2013). 

A melatonina é uma hormona natural que tem sido reportada pelos seus efeitos benéficos, em 

caso de lesão medular, potencialmente através dos mecanismos moduladores de ativação da 

calpaína (protease de cisteína dependente de cálcio). Trata-se de um agente pleiotrópico com 

possíveis efeitos neuroprotetores através dos seus mecanismos antioxidante e 

imunomodulador. Vários modelos roedores com lesão medular manifestaram melhorias após 

a implementação do tratamento com melatonina (Cox et al., 2014).  

Um estudo sugere que a glucosamina e o sulfato de condroitina podem contrariar os sinais 

clínicos associados à degenerescência dos DIV, particularmente na fase inicial. No entanto, 

a prova definitiva requer mais ensaios clínicos, bem estruturados, com estes suplementos 

alimentares, para que a degenerescência/regeneração discal possam ser determinadas 

objetivamente através de RM (Blitterswijk et al., 2003). 

Um estudo recente realizado com base nas respostas dadas por 314 cirurgiões e 

neurologistas veterinários, em relação ao maneio prático de lesão medular aguda secundária 

a HDIV em cães, concluiu que apenas 4% optava pela administração de PEG e menos de 1% 

pela administração de minociclina, como estratégias neuroprotetoras. Já 7% optaram pela 

variante “outros”, indicando o uso de dimetil sulfóxido, oxigenoterapia hiperbárica ou 

suplementação dietética com coenzima Q. De todos os intervenientes, 17% responderam não 

recomendar rotineiramente nenhum agente neuroprotetor em particular (Moore et al., 2016). 
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No estadio crónico depois da HDIV, a ME sofre danos irreversíveis, com perda de axónios, 

neurónios e substituição de tecido normal por gliose extensa. Várias terapias têm vindo a ser 

projetadas para promover a regeneração dos axónios, alterando o ambiente glial na ME. Tal, 

pode ser alcançado de várias formas, nomeadamente através de transplantes celulares, 

incluindo células de Schwann, células olfativas e, mais recentemente, células estaminais. Em 

experiências laboratoriais já foram observados resultados encorajadores, contudo ainda não 

se traduziram em sucesso clínico (Jeffery et al., 2013). A combinação entre os agentes 

neuroprotetores e a terapia celular poderá, eventualmente, permitir uma abordagem efetiva e 

um tratamento promissor de lesões da ME (Cox et al., 2014).
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CAPÍTULO III – Estudo Retrospetivo 

 

1. Objetivos 

O presente estudo foi realizado com base numa amostra de 36 cães com HDIV de Hansen 

tipo I acompanhados, durante um período de estágio de 6 meses, no Centro Hospitalar 

Veterinário Lorrainevet (Ludres, França). 

Os principais objetivos deste estudo consistem: 

• Caracterização da amostra em estudo (raça, idade, sexo, peso); 

• Avaliação e caracterização do grau de gravidade da lesão medular; 

• Determinação da localização e lateralização da HDIV; 

• Análise dos procedimentos realizados; 

• Avaliação da recuperação no período pós-operatório; 

• Comparação dos resultados obtidos com a bibliografia referenciada. 

 

2.  Material e Métodos 

2.1. Casos clínicos acompanhados 

Os dados obtidos para a realização do presente trabalho prático procederam de uma amostra 

de 36 cães, nos quais foi diagnosticada hérnia por extrusão do DIV cervical ou toracolombar. 

Todos os animais foram submetidos a anamnese e exame físico, seguido de exame 

neurológico, com o intuito de determinar a localização neuroanatómica da lesão medular e o 

grau de gravidade da lesão, em função da escala adaptada da originalmente desenvolvida 

por Griffiths.  

Grau da lesão Sinais Clínicos 

I Presença de dor; ausência de défices neurológicos 
 

II Ataxia ou tetra/paraparésia ambulatória; défices propriocetivos 
 

III Tetra/paraparésia não ambulatória; ausência de proprioceção e de capacidade de 
sustentação do próprio peso 

IV Treta/paraplegia não ambulatória; ausência de proprioceção; com ou sem 
incontinência urinária 

V Tetra/paraplegia não ambulatória com perda de sensibilidade à dor profunda e 
incontinência urinária 

 

Tabela 3 – Escala de classificação do grau de gravidade da lesão medular (Adaptada de Coates, 
2000; Sharp & Wheeler, 2005). 
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Todos os animais foram submetidos a um tratamento médico de suporte, recorrendo a 

fluidoterapia, terapia anti-inflamatória e analgésica e restrição dos movimentos em jaula. 

A confirmação do diagnóstico foi obtida através da realização do exame complementar de 

tomografia computorizada, usando um sistema de TC helicoidal multicorte (GEMS LightSpeed 

16™ CT Scanner). No entanto, antes do exame imagiológico, todos os animais foram 

submetidos a exames laboratoriais de rotina pré-anestésica/pré-operatória (hemograma e 

bioquímica sérica), de modo a avaliar o estado de saúde geral do animal e potencial risco 

anestésico. Os animais foram pré-medicados com diazepam (Valium®), na dose IV de 0,5 

mg/Kg e morfina, na dose IV de 0,02 mg/Kg. A indução foi efetuada com Propofol, por via IV 

na dose de 5 mg/Kg, sendo necessário reajustá-la à resposta dada por cada animal. Após 

entubação, receberam oxigenoterapia e a manutenção anestésica com Isoflurano. 

Após estabilização do animal e conhecimento da localização do espaço intervertebral afetado, 

bem como da lateralização do material discal, os animais foram submetidos a cirurgia 

descompressiva. Para as hérnias cervicais, a técnica cirúrgica efetuada foi o ventral slot, 

segundo a técnica descrita por Fauber (2015), enquanto que nos casos de hérnias 

toracolombares procedeu-se a hemilaminectomia dorsolateral, de acordo com o procedimento 

descrito por Folterre e colaboradores (2015). 

Nos primeiros dias após a cirurgia (o tempo variou consoante o caso), os animais foram 

acompanhados e a sua recuperação avaliada pelos cirurgiões do CHV Lorrainevet. Dado 

tratar-se de um Hospital de Referência, está estipulado que, para a generalidade dos casos, 

a primeira consulta de controlo clínico e neurológico deve ocorrer às 4 semanas após a 

cirurgia. No entanto, e devido à dispersão das regiões de proveniência dos animais, nem 

sempre tal acontece, pelo que, neste estudo, dos 36 casos abordados, apenas se realizou o 

controlo de 27 animais.  

 

2.2. Análise Estatística Descritiva 

A análise estatística e os gráficos deste estudo foram realizados mediante o programa 

informático Microsoft Office Excel 2016 ®. Os testes estatísticos utilizados consistiram na 

média e desvio-padrão. 
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3. Resultados 

3.1. Caracterização da amostra em estudo 

A raça com maior expressão na amostra estudada foi o Bulldog Francês (42%; 15/36), seguida 

do Dachshund (17%; 6/36). Segue-se o Shar Pei com uma expressão de 8% (3/36), o Jack 

Russel Terrier, Shih-Tzu e YorkshireTerrier com 5% cada (2/36) e com 3% de expressão 

(1/36), o Pinscher miniatura, Lhasa Apso, Caniche, Kelpie Australiano, Hovawart e o Épagneul 

Bretão (gráfico1). 

 

 

As raças condrodistróficas dominam neste estudo, com uma expressão de 75% (27/36) 

(gráfico 2). 
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Gráfico 1 – Representação gráfica das raças presentes na amostra. 

Gráfico 2 – Representação gráfica das raças CD e NCD. 
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Relativamente ao sexo, verifica-se a predominância dos machos (72%; 26/36) em relação às 

fêmeas (28%; 10/36) (gráfico3). 

 

 

A idade dos animais inseridos no estudo variou entre os 2 e os 13 anos com uma média de 

7,1 ± 2,7 anos. Relativamente aos animais de raças CD, a idade variou entre os 2 e os 13 

anos, sendo a média de idades de 7,1 ± 2,6 anos. No que diz respeito aos animais de raças 

NCD, a idade variou entre os 4 e os 11 anos, sendo a média de idades de 7,9 ± 2,8 anos 

(gráfico 4). Do total de animais, 16,7% (6/36) tinham 5 anos de idade, 13,9% (5/36) tinham 6 

e 8 anos de idade, 11,1% (4/36) apresentavam-se com 4, 7 e 11 anos de idade, 8,3% (3/36) 

tinham 9 anos de idade e 2,8% (1/36) tinham 2, 3, 10, 12 e 13 anos de idade. 

 

  

 

Relativamente ao peso dos animais acompanhados, este variou entre os 6 e os 30 Kg. A 

média de pesos foi de 14,9 Kg. 
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Gráfico 3 – Representação gráfica do sexo dos animais do estudo. 

Gráfico 4 – Representação gráfica da média de idades dos animais em estudo. 



Hérnias Discais no Cão 
Estudo Retrospetivo de 36 casos clínicos 

69 
 

Quanto ao grau de lesão medular na amostra estudada, o mais frequente foi o grau II com 

44,4% (16/36), seguido do grau I com 30,6% (11/36). O grau IV foi classificado em 11,1% dos 

casos (4/36), o grau III em 8,3% dos casos (3/36) e o grau V em 5,6% dos casos (2/36) (gráfico 

5). De salientar que os 11 casos classificados com grau I correspondem a animais com 

extrusão do DIV a nível cervical. À maioria dos casos de herniação a nível toracolombar 

(55%;11/20) foi estabelecido o grau II. Apenas 3 animais foram classificados com grau III 

(15%; 3/20), 4 animais com grau IV (20%; 4/20) e 2 animais com grau V (10%; 2/20). 

 

 

 

O método de diagnóstico para os 36 animais do estudo consistiu na tomografia computorizada 

(tabela 5). Através deste método, determinou-se que 56% (20/36) dos casos referiam-se a 

hérnias de Hansen tipo I toracolombares e em 44% (16/36) dos casos correspondiam a 

hérnias de Hansen tipo I cervicais (gráfico 6). 
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Gráfico 5 – Representação gráfica do grau de gravidade da lesão medular na amostra estudada. 

Gráfico 6 – Representação esquemática do número absoluto e percentagem de HD cervicais e HD 
toracolombares. 
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No que diz respeito à localização da lesão na totalidade da amostra, o local mais frequente 

correspondeu ao espaço intervertebral C3-C4, com uma expressão de 16,7% (6/36). 

Relativamente à herniação na região cervical, o espaço intervertebral mais afetado foi o C3-

C4 com uma expressão de 37,5% (6/16) e, a nível toracolombar foi T12-T13 com 25% (5/20). 

A frequência da herniação em relação a cada espaço intervertebral está representada na 

tabela 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos casos de herniação toracolombar (20/36), o procedimento cirúrgico utilizado foi a 

hemilaminectomia dorsolateral, enquanto que nos casos de herniação cervical (16/36) foi 

efetuada a técnica ventral slot. Na tabela 5 é possível visualizar a localização da lesão e sua 

lateralização, bem como o procedimento cirúrgico referente a cada caso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização Frequência Percentagem 

C2-C3 0 0,00% 

C3-C4 6 16,70% 

C4-C5 5 13,90% 

C5-C6 2 5,60% 

C6-C7 3 8,30% 

C7-T1 0 0,00% 

T1-T2 1 2,80% 

T11-T12 1 2,80% 

T12-T13 5 13,90% 

T13-L1 4 11,10% 

L1-L2 1 2,80% 

L2-L3 4 11,10% 

L3-L4 4 11,10% 

L4-L5 0 0,00% 

Tabela 4 – Frequência e percentagem da localização da lesão medular. 
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ID Animal 
Método de 

diagnóstico 
Localização 

Lateralização 
 

Procedimento 
cirúrgico 

1 TC L3-L4 Direita Hemilaminectomia 

2 TC C3-C4 Central Ventral Slot 

3 TC L2-L3 Direita Hemilaminectomia 

4 TC L3-L4 Direita Hemilaminectomia 

5 TC T13-L1 Esquerda Hemilaminectomia 

6 TC T13-L1 Esquerda Hemilaminectomia 

7 TC C4-C5 Central Ventral Slot 

8 TC L2-L3 Esquerda Hemilaminectomia 

9 TC L2-L3 Esquerda Hemilaminectomia 

10 TC C6-C7 Esquerda Ventral Slot 

11 TC C5-C6 Esquerda Ventral Slot 

12 TC L2-L3 Direita Hemilaminectomia 

13 TC T12-T13 Direita Hemilaminectomia 

14 TC L1-L2 Direita Hemilaminectomia 

15 TC T12-T13 Esquerda Hemilaminectomia 

16 TC C3-C4 Central Ventral Slot 

17 TC L3-L4 Direita Hemilaminectomia 

18 TC C3-C4 Central Ventral Slot 

19 TC T12-T13 Esquerda Hemilaminectomia 

20 TC C6-C7 Esquerda Ventral Slot 

21 TC C4-C5 Esquerda Ventral Slot 

22 TC C3-C4 Central Ventral Slot 

23 TC T12-T13 Direita Hemilaminectomia 

24 TC T11-T12 Esquerda Hemilaminectomia 

25 TC T13-L1 Direita Hemilaminectomia 

26 TC C3-C4 Esquerda Ventral Slot 

27 TC T13-L1 Esquerda Hemilaminectomia 

28 TC C5-C6 Direita Ventral Slot 

29 TC C3-C4 Central Ventral Slot 

30 TC C6-C7 Direita Ventral Slot 

31 TC C4-C5 Esquerda Ventral Slot 

32 TC C4-C5 Central Ventral Slot 

33 TC L3-L4 Esquerda Hemilaminectomia 

34 TC T1-T2 Direita Hemilaminectomia 

35 TC C4-C5 Direita Ventral Slot 

36 TC T12-T13 Direita Hemilaminectomia 

 

 

 

Tabela 5 – Método de diagnóstico, localização da lesão medular e sua lateralização, procedimento 
cirúrgico efetuado na amostra estudada. 
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A média de dias necessários para se observar melhorias no estado neurológico dos animais 

intervencionados foi de 2,5 dias. Após a cirurgia descompressiva, os animais com hérnia a 

nível cervical precisaram, em média, 2,3 dias para que se pudesse registar alguma melhoria, 

enquanto que os animais com hérnia toracolombar necessitaram, em média, de 2,5 dias. O 

número de dias que os animais necessitaram até se registar um resultado favorável aumentou 

com o grau de gravidade. Os animais classificados com grau I foram os que apresentaram 

melhorias mais rapidamente, precisando em média 1,3 dias. Os animais classificados com 

grau II necessitaram, em média, de 1,9 dias. Quanto ao grau III, foram precisos, em média, 

3,3 dias, enquanto que no grau IV necessitaram, em média, 3,5 dias. Os animais classificados 

com grau V só manifestaram melhorias, em média, ao fim de 10,5 dias (gráfico 7). 

 

 

 

 

 

A consulta de controlo permitiu registar a evolução clínica de cada animal. Contudo, há que 

salientar que não foi possível recolher informação relativa a 9 animais, visto tratarem-se de 

casos referenciados que não regressaram ao Centro Hospitalar Veterinário Lorrainevet, pelo 

que se perdeu o contacto. Em relação aos restantes 27 casos, todos os animais classificados 

com grau I recuperaram totalmente (11/27), assim como dois animais classificados com grau 

II (2/27), pelo 48% (13/27) dos animais avaliados tiveram recuperação completa. A presença 

de dor e ausência de sinais neurológicos foi observada num animal inicialmente classificado 

com grau II. A proprioceção diminuída foi registada em 8 casos (5 animais classificados com 

grau II, 1 animal classificado com grau III e 2 animais classificados com grau IV). A ataxia dos 

MP e proprioceção diminuída foram observadas em 3 animais (2 casos de grau II e 1 caso de 

grau III). Paraparésia ambulatória, ataxia e proprioceção diminuída foram registadas em 2 

casos, ambos referentes aos animais classificados com grau V. A evolução clínica de cada 

animal desde a alta hospitalar até à consulta de controlo no Centro Hospitalar Veterinário 

Lorrainevet encontra-se disponível nas tabelas 6, 7, 8, 9 e 10. 
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Gráfico 7 – Representação gráfica do início da melhoria do estado neurológico (em dias) em 
relação ao grau de gravidade da lesão medular, na amostra estudada. 
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ID 
Animal 

Grau de 
lesão inicial 

Estado neurológico aquando da 
alta hospitalar 

Estado neurológico 30 
dias pós-operatório 

10 I Ligeira ataxia MTE Recuperação total 

11 I Dor cervical Recuperação total 

16 I Dor cervical Recuperação total 

21 I Recuperação total Recuperação total 

22 I Dor cervical Recuperação total 

26 I Dor cervical Recuperação total 

28 I Dor cervical Recuperação total 

29 I Dor cervical Recuperação total 

32 I Dor cervical Recuperação total 

34 I Ligeira ataxia MPD Recuperação total 

35 I Dor cervical Recuperação total 

 

 

 

 

Tabela 6 – Estado neurológico aquando da alta hospitalar e 30 dias pós-operatório nos animais 
classificados com grau I de lesão medular. 
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        (*) – Sem resultados 

 

 
ID 

Animal 
 

Grau de 
lesão inicial 

Estado neurológico aquando da 
alta hospitalar 

Estado neurológico 30 
dias pós-operatório 

 
1 

 
II Proprioceção diminuída MP * 

 
2 

 
II Proprioceção diminuída MP Recuperação total 

 
3 
 

II 
 

Proprioceção diminuída MP 
 

Recuperação total 

 
4 
 

II 
Proprioceção diminuída e ataxia 

MP 
* 

 
6 
 

II Proprioceção diminuída MP Proprioceção diminuída MP 

 
7 
 

II Proprioceção diminuída MP Proprioceção diminuída MP 

 
9 

 
II 

Proprioceção diminuída e ataxia 
MPE 

Proprioceção diminuída e 
ataxia MPE 

 
14 

 
II Proprioceção diminuída MP 

Proprioceção diminuída 
MPD 

 
18 

 
II Ataxia MTE * 

 
20 

 
II 

Proprioceção diminuída e ataxia 
MP 

Proprioceção diminuída e 
ataxia MPE 

 
24 

 
II 

Proprioceção diminuída e ataxia 
MP 

* 

27 II Proprioceção diminuída MP 
 
* 
 

 
30 

 
II Proprioceção diminuída MTD Proprioceção diminuída 

 
31 

 
II Proprioceção diminuída MPE Proprioceção diminuída 

 
33 

 
II 

Dor e ausência de sinais 
neurológicos 

Ausência de sinais 
neurológicos 

 
36 

 
II 

Proprioceção diminuída e ataxia 
MP 

* 

Tabela 7 – Estado neurológico aquando da alta hospitalar e 30 dias pós-operatório nos animais 
classificados com grau II de lesão medular. 
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        (*) – Sem resultados 

 

ID 
Animal 

Grau de 
lesão inicial 

Estado neurológico aquando da 
alta hospitalar 

Estado neurológico 30 
dias pós-operatório 

 
12 

 
IV 

Paraparesia ambulatória, 
proprioceção diminuída MP 

Proprioceção diminuída MP 

 
13 

 
IV 

Paraparesia ambulatória, 
proprioceção diminuída e ataxia 

MP 
* 

 
15 

 
IV Paraparesia ambulatória * 

 
19 

 
IV 

Paraparesia ambulatória, 
proprioceção diminuída MP 

Proprioceção diminuída 
MP 

         (*) – Sem resultados 

 

ID 
Animal 

Grau de 
lesão inicial 

Estado neurológico aquando da 
alta hospitalar 

Estado neurológico 30 
dias pós-operatório 

 
5 
 

V 
Paraparesia ambulatória, 

proprioceção diminuída e ataxia 
MP 

Paraparesia ambulatória, 
proprioceção diminuída e 

ataxia MP 

 
25 

 
V 

Paraparesia ambulatória, 
proprioceção diminuída e ataxia 

MP 

Paraparesia ambulatória, 
proprioceção diminuída e 

ataxia MP 

         (*) – Sem resultados 

 

 

 

ID 
Animal 

Grau de   
lesão inicial 

Estado neurológico aquando da 
alta hospitalar 

Estado neurológico 30 
dias pós-operatório 

8 III 
Paraparesia ambulatória, 

proprioceção diminuída e ataxia 
MPE 

Proprioceção diminuída e 
ataxia MPE 

 
17 

 
III Proprioceção diminuída MPD 

Proprioceção diminuída 
MPD 

 
23 

 
III 

Paraparesia ambulatória, 
proprioceção diminuída MP 

* 

Tabela 8 – Estado neurológico aquando da alta hospitalar e 30 dias pós-operatório nos animais 
classificados com grau III de lesão medular. 

Tabela 9 – Estado neurológico aquando da alta hospitalar e 30 dias pós-operatório nos animais 
classificados com grau IV de lesão medular. 

Tabela 10 – Estado neurológico aquando da alta hospitalar e 30 dias pós-operatório nos animais 
classificados com grau V de lesão medular. 
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4. Discussão 

Neste estudo, a distribuição por raças dos animais apresenta maior incidência nas raças 

condrodistróficas (75%) do que nas raças não condrodistróficas (25%), o que está de acordo 

com a bibliografia (Coates, 2012; Smolders et al., 2013). A raça condrodistrófica com maior 

expressão foi o Bulldog Francês, representando 42% da totalidade de raças, seguida do 

Dachshund com 17%. No entanto, apesar do Bulldog Francês ser uma das raças CD mais 

predispostas, a bibliografia aponta o Dachshund como a raça CD com maior predisposição 

(Bergknut et al., 2012a). O resultado obtido neste estudo, em relação à elevada incidência do 

Bulldog Francês, pode estar relacionado com a popularidade atual desta raça, não só na 

região onde os dados foram recolhidos, mas também no próprio país (França). Relativamente 

às raças NCD, a mais afetada foi o Shar Pei (8%), seguida do Yorkshire Terrier (5%). Para 

além do Shar Pei, também um exemplar de Kelpie Australiano, de Hovawart e de Épagneul 

Bretão estão presentes neste estudo e correspondem a raças NCD e de porte grande. Este 

facto vai ao encontro dos estudos elaborados por Macias e colaboradores (2002) e por 

Cherrone e colaboradores (2004) que relatam a possibilidade de ocorrer extrusão do DIV em 

raças NCD e de porte grande, as quais não pertencem ao padrão epidemiológico para este 

processo. 

Relativamente ao sexo dos animais em estudo, verificou-se a elevada incidência nos machos 

(72%) comparativamente com as fêmeas (28%). Este resultado está de acordo com um 

estudo que refere que os machos estão mais predispostos a herniação do DIV (Bergknut et 

al., 2012a). No entanto, outros autores afirmam não existir predileção de género (Brisson, 

2010). Também em relação a este parâmetro pode haver um erro de tendenciosidade e não 

refletir necessariamente uma maior predisposição de género, sendo necessária uma amostra 

maior para confirmar ou refutar esta hipótese. 

A média de idades nos cães de raças CD foi de 7,1 anos e nos cães de raças NCD foi de 7,9 

anos. No entanto, em alguns destes animais havia já história pregressa de HDIV, pelo que 

não se pode comparar diretamente com o descrito na bibliografia, a qual refere que o pico de 

incidência de herniação do DIV, em cães de raças CD, se encontra entre os 3 e os 7 anos de 

idade, enquanto que para cães de raças NCD se encontra entre os 6 e os 12 anos de idade 

(Priester, 1976; Olby et al., 2004; Smolders et al., 2013). O facto de não se verificar diferenças 

significativas na média de idades entre cães de raças CD e cães de raças NCD, 

provavelmente pode ser explicado pela amostra relativamente pequena, bem como pela 

diferente proporção de animais em cada grupo (CD e NCD). De salientar o registo de um 

animal com 2 anos de idade com herniação do DIV. Dado tratar-se de um Bulldog Francês, 
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este acontecimento pode ser justificado pela precocidade e rapidez do processo degenerativo 

dos DIV em raças CD (Hansen, 1952; Smolders et al., 2013; Smolders & Forterre, 2015). 

O intervalo de pesos da amostra estudada mostrou-se variado, mas dentro do padronizado 

para cada raça. Deste modo e, dada a amostra limitada, nada se pode concluir em relação a 

este parâmetro. 

Quanto ao grau de lesão medular, todos os casos classificados com grau I correspondem a 

animais com lesão a nível cervical. Tal, está de acordo com a literatura que refere que o sinal 

clínico mais comum é a dor cervical sem disfunção neurológica. O facto de o canal vertebral 

possuir um grande diâmetro comparativamente com o diâmetro da ME, permite a ocorrência 

da extrusão de grandes quantidades de material do NP sem comprometer a ME (Sharp & 

Wheeler, 2005; Brisson, 2010; Coates, 2012). No entanto, nos restantes 5 casos de herniação 

a nível cervical foi estabelecido o grau II. Quanto à lesão a nível toracolombar, os animais 

manifestam sinais clínicos muito variados e dependentes da gravidade da lesão, bem como 

do tempo decorrido desde o seu início (Sharp & Wheeler, 2005; Brisson, 2010; Coates, 2012), 

pelo que não há tendência para um grau específico. Neste estudo, 55% dos casos com lesão 

toracolombar foram classificados com o grau II. 

Para atingir o diagnóstico definitivo é imperativa a realização de exames imagiológicos. Para 

todos os animais deste estudo, procedeu-se à tomografia computorizada, dado o CHV 

Lorrainevet possuir o equipamento necessário para o efeito. A TC é uma ferramenta de 

diagnóstico rápida e não invasiva (Hecht et al., 2009; Brisson, 2010), sendo que as imagens 

obtidas podem ser reconstruídas em diferentes planos e em imagens tridimensionais, o que 

lhe confere uma melhor resolução espacial, aumentando o seu valor diagnóstico (Olby et al., 

2000; Hecht et al., 2009; Israel et al., 2009; King et al., 2009). De facto, neste estudo, esta 

técnica permitiu determinar a localização e lateralização do material discal em todos os casos. 

Assim, verificou-se a elevada sensibilidade da TC no diagnóstico de HDIV, como já tem vindo 

a ser reportada em vários estudos (Israel et al., 2009; Cooper et al., 2014). 

De acordo com a literatura, a zona de transição toracolombar (T11 a L3) é o local mais comum 

para ocorrência de HDIV, principalmente em raças CD (Olby et al., 2004; King et al., 2009; 

Smolders et al., 2013). No presente estudo, apesar da região toracolombar ter sido a mais 

afetada (56%; 20/36), 16 casos ocorreram a nível cervical e 15 casos na zona de transição 

toracolombar, pelo que não ficou nítido o descrito na bibliografia. No entanto, dos 15 casos 

cuja extrusão do material discal ocorreu na zona de transição toracolombar, 13 são cães de 

raças CD, o que certifica o reportado nos vários estudos. Neste estudo, houve apenas um 

caso de herniação no espaço intervertebral T1-T2, facto que corrobora a sugestão de que a 
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presença do ligamento intercapital desde T1-T2 a T9-T10 parece evitar a herniação do DIV a 

este nível (Smolders & Forterre, 2015). Relativamente à herniação a nível cervical, como já 

foi descrito anteriormente, o espaço intervertebral C3-C4 foi o mais afetado, estando de 

acordo com o reportado por Cherrone e colaboradores (2004). Nos cães de grande porte de 

raças NCD, a região cervical caudal é mais propicia a degenerescência e herniação (Cherrone 

et al., 2004; Hakozaki et al., 2015; Smolders & Forterre, 2015). Neste estudo, tal ocorreu em 

dois casos: no Kelpie Australiano com hérnia discal em C5-C6 e no Épagneul Bretão com 

extrusão do material discal em C6-C7. 

Nos casos de herniação cervical (16/36), o procedimento cirúrgico efetuado foi sempre o 

ventral slot. Esta técnica permite a remoção do material discal herniado ventralmente e, 

segundo a bibliografia, não providencia uma significativa descompressão medular ou remoção 

do material discal que se localize lateral ou dorsalmente (Brisson, 2010; Fauber, 2015). Nos 

casos de extrusão cervical deste estudo, o material discal encontrava-se centrado 

ventralmente ou em posição ventrolateral (esquerda ou direita), permitindo a sua remoção 

sem demais complicações. Nos casos de herniação toracolombar (20/36), o procedimento 

cirúrgico utilizado foi a hemilaminectomia dorsolateral. Esta técnica permite um bom acesso e 

visualização da porção lateral e ventrolateral da ME e raízes nervosas (Forterre et al., 2015). 

Ambas as técnicas cirúrgicas são consideradas as de eleição pela bibliografia (McKee, 1992; 

Tanaka et al., 2005; Brisson, 2010). 

O número de dias que os animais necessitaram até se registar um resultado favorável 

aumentou com o grau de gravidade da lesão. Os dois casos classificados com grau V 

demoraram 7 e 14 dias a manifestarem alguma melhoria, sendo este último o máximo de dias 

representado neste estudo. Cherrone e colaboradores (2004) referiram que cães de porte 

grande demoram mais tempo a recuperar a marcha. No entanto, neste estudo tal não se 

verificou, à exceção de um cão de raça Shar Pei, classificado com grau IV, o qual demorou 5 

dias. Contudo, este tempo decorrido até ser visível melhorias não é propriamente significativo, 

considerando o porte do animal e a gravidade da lesão medular. 

Muitos dos casos deste estudo foram referenciados por Centros de Atendimento Médico 

Veterinário de 1ª opinião, pelo que apesar de estar estipulada a realização de uma consulta 

de controlo 30 dias após a alta do animal, tal não ocorreu em 9 casos. Destes casos, constam 

6 animais previamente classificados com grau II, que manifestavam proprioceção diminuída 

e/ou ataxia aquando da alta, pelo que se supõe que, caso não tenha ocorrido nenhuma 

complicação, estes animais apresentam qualidade de vida. Os outros 3 casos (um de grau III 

e dois de grau IV) tiveram alta manifestando paraparésia ambulatória. Dos restantes 27 

animais, 13 recuperaram totalmente, 1 animal manifestava dor, mas sem sinais neurológicos, 
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e 11 animais apresentavam défices neurológicos mínimos (proprioceção diminuída e/ou 

ataxia), tendo recuperado a qualidade de vida, a qual é a principal preocupação dos tutores 

(Brisson, 2010). A ausência de sensibilidade à dor profunda é um indicador de mau 

prognóstico (Olby et al., 2003; Brisson, 2010). Contudo, os dois animais classificados com 

grau V aquando do primeiro exame neurológico, apresentavam paraparésia ambulatória, 

ataxia e défices propriocetivos 30 dias após a alta. Deste modo, considerou-se a evolução 

clínica positiva, dado que recuperaram a nociceção e a capacidade de marcha, ainda que 

deficitária. Cherrone e colaboradores (2004) afirmam que cães ambulatórios antes da cirurgia 

descompressiva, normalmente mantêm-se nesse estado no pós-operatório. Efetivamente tal 

ocorreu em todos os casos ambulatórios inseridos neste estudo. Relativamente aos animais 

não ambulatórios, não foi possível determinar se os cães de pequeno porte recuperam o 

estado ambulatório mais rapidamente do que os cães de porte grande, como afirma Cherrone 

e colaboradores (2004), dada a limitada amostra e desproporção no número de animais não 

ambulatórios de cada porte. Todos os animais de raças CD e/ou de pequeno porte não 

ambulatórios, mas com nociceção antes da cirurgia recuperaram o movimento voluntário e 

capacidade de marcha, o que está de acordo com o estudo desenvolvido por Davis e 

colaboradores (2002), no qual 96% dos animais recuperaram o estado ambulatório em 3 

meses.  

De referir que este trabalho apresenta as suas limitações, nomeadamente o reduzido tamanho 

da amostra, o que inviabilizou ou influenciou negativamente a obtenção de uma resposta em 

determinados parâmetros. Neste estudo, só foram introduzidos os resultados da evolução 

clínica referentes à primeira consulta de controlo, após a alta de cada animal. Sabe-se que, 

principalmente nos casos com défices neurológicos mais graves e pronunciados, seriam 

necessárias mais reavaliações para poder concluir em relação à recuperação do animal e, por 

conseguinte, determinar a eficácia do tratamento cirúrgico.
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CAPÍTULO IV – Conclusão 

Tendo em consideração a revisão bibliográfica efetuada e os resultados obtidos na análise 

estatística da amostra estudada, é possível proceder a algumas conclusões. 

As raças CD estão mais predispostas a HDIV Hansen tipo I, sendo o Bulldog Francês e o 

Dachshund as duas raças mais afetadas. 

Na literatura, há falta de consenso em relação à predisposição sexual para a herniação do 

DIV. Contudo, no presente estudo, houve elevada discrepância na representatividade de cada 

género. 

A média das idades correspondeu ao reportado na literatura, tanto para as raças CD como 

para as raças NCD. 

A maioria dos animais deste estudo corresponde ao padrão epidemiológico descrito na 

literatura. No entanto, há exceções que comprovam que a herniação do DIV pode ocorrer em 

qualquer animal, independentemente da raça, idade e sexo. 

A TC apresenta elevada sensibilidade no diagnóstico de HDIV, tendo permitido determinar a 

localização e lateralização do material discal herniado em todos os casos.  

A região cervical e a região toracolombar (particularmente a zona de transição) são os locais 

preferenciais de herniação do DIV. 

O grande diâmetro do canal vertebral na região cervical, comparativamente com o diâmetro 

da ME, explica o facto de todas as hérnias cervicais terem sido classificadas com grau I ou 

grau II. 

O número de dias que os animais necessitaram até se registar um resultado favorável 

aumentou com o grau de gravidade. 

Pode-se considerar que o prognóstico de recuperação após a cirurgia descompressiva é bom, 

dado que a maioria dos animais recuperou totalmente (48,2%), não manifestava sinais 

neurológicos ou manifestava sinais neurológicos mínimos (44,4%), havendo a elevada 

probabilidade de melhorias no estado neurológico e funcional. Os restantes 7,4% dizem 

respeito aos dois casos classificados com grau V, que apesar de apresentarem um 

prognóstico mais reservado, recuperaram a perceção à dor profunda.
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