
1

                                                                                                   

          XII Mostra Científica FAMEZ &
I Mostra Regional de Ciências Agrárias

Campo Grande, MS, 2019

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DISCOPATIA COMPRESSIVA EM SEGMENTO 
CERVICAL DE UM CÃO

Tayza Jayme Souza1, Tiago C. Puerta2, Marcos Vinicius da Silva Fonseca3, Matheus Marques4, Veronica Jorge Babo 
Terra5, Larissa Hermeto6, Mariana Isa Poci Palumo7

1Médica veterinária residente em Clínica Médica de Pequenos Animais FAMEZ/ UFMS. Email: tayza.jsouza@gmail.com
2 Médico veterinário residente em Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais FAMEZ/ UFMS. Email: tiago_puerta@hotmail.com
3Graduando do Curso de Medicina Veterinária da Universidade da Grande Dourados. Email:marcos.nobres@hotmail.com
4Graduando do Curso de Medicina Veterinária da UCDB-mail: pwmattheus21@gmail.com
5 Professora Dr (a) no setor de clínica médica de pequenos animais FAMEZ/UFMS. Email: vjb@terra.com.br
6 Professora Dr (a) no setor de clínica cirúrgica de pequenos animais FAMEZ/UFMS. Email: larissa_hermeto@yahoo.com.br
7 Professora Dr (a) no setor de clínica médica de pequenos animais FAMEZ/UFMS. Email: mariana.palumbo@ufms.br

Resumo: A doença do disco intervertebral é uma patologia que ocorre comumente em cães e 
esporadicamente em gatos de todas as idades. É responsável por desencadear sintomatologia neurológica 
relacionada ao segmento da compressão medular, ocasionando dor e incômodo. O objetivo deste trabalho 
é relatar um caso de um canino SRD, com  11 anos, apresentando tetraparesia não ambulatorial, desvio da 
cabeça, ausência de propriocepção e reflexos espinhais aumentados nos quatro membros, além de 
sensibilidade dolorosa superficial de membro torácico esquerdo diminuída. Foi realizada tomografia 
computadorizada que evidenciou extrusão de discos em segmentos cervicais C3-C4 e C4-C5. O animal 
foi encaminhado para tratamento cirúrgico por meio da técnica de Slot Ventral e Fenestração de disco 
intervertebral. Após quatro dias o paciente retornou para reavaliação onde foi possível observar regressão 
dos sinais clínicos e retorno à deambulação com a ausência dos sinais neurológicos anteriormente 
apresentados.

 Palavras-Chave: descompressão, disco intervertebral, neurologia.

SURGICAL MANAGEMENT OF CERVICAL COMPRESSIVE DISCOPATHY IN A DOG 

Abstract: Intervertebral disc disease commonly occurs in dogs and sporadically in cats of all ages. It is 
responsible for triggering segment-related neurological symptoms causing spinal cord compression which 
leads to pain and discomfort. The objective of this study is to report a case of an 11-year-old mongrel dog 
showing grade 1 heart murmur. Upon specific neurological examination, the patient had non-ambulatory 
tetraparesis, head deviation, spinal reflexes and decreased sensitivity of left thoracic limb, absence of 
proprioception of the four limbs and absence of axial palpation. Subsequently, the animal was referred to 
computed tomography which  evidenced disc extrusion in cervical segments C3-C4 and C4-C5. The dog 
was submitted for surgical treatment through ventral Slot technique and intervertebral disc fenestration. 
After four days the patient returned for reevaluation where it was possible to observe regression of 
clinical signs and ambulation with the absence of neurological signs previously presented.

Keywords: decompression, intervertebral disc, neurology.

Introdução
A doença do disco intervertebral (DDIV) é uma patologia que acomete comumente cães e 

esporadicamente gatos de todas as idades. Pode ser classificada de duas formas: Hansen tipo 1 e 2. 
Quando ocorre a degeneração condróide é denominada Hansen tipo 1, gerando a calcificação do núcleo 
pulposo e enfraquecimento do anel fibroso permitindo que o material em seu interior extravase para o 
canal medular, promovendo compressão sobre o segmento acometido e produzindo sintomatologia 
clínica. Este tipo de discopatia é comumente encontrado em raças condrodistróficas. Já a degeneração 
fibróide ou Hansen tipo 2 é caracterizada pelo aumento progressivo do anel fibroso dorsal, adentrando o 
canal medular e desencadeando sintomatologia progressiva e tardia, acometendo cães de idade avançada 
(FOSSUM, 2015).

A principal consequência da DDIV é o desenvolvimento do déficit neurológico, onde sua 
intensidade está diretamente ligada a gravidade da compressão medular causada pela extrusão do núcleo 
pulposo ou protrusão do anel fibroso. A gravidade é determinada pela localização neuroanatômica 
culminando em alterações de hiperestesia da coluna vertebral, proprioceptiva, motora voluntárias e 
disfunções sensoriais, as principais alterações são caracterizadas pela mielopatia compressiva e 
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mielomalácia seguida de reação inflamatória como consequência do processo neurodegenerativo 
(PEDRO E MIKAIL, 2009). 

Pode-se usar radiografia como método auxiliar de diagnóstico, porém a tomografia 
computadorizada que permite a visualização de mineralização e protrusão do disco intervertebral, 
estreitamento do espaço intervertebral, além da presença de material mineralizado adentrando o canal 
medular (THRALL, 2012). 

O tratamento clínico inclui o uso de glicocorticoides e analgésicos (FOSSUM, 2015). O 
tratamento cirúrgico visa a descompressão medular, podendo se fazer necessária a estabilização do 
segmento acometido. A não realização da cirurgia o mais breve possível pode acarretar na interrupção da 
transmissão nervosa e a perfusão sanguínea é prejudicada podendo levar a processo de apoptose de 
neurônios (KURIKOVA, 2016).

O prognóstico associado ao tratamento cirúrgico da DDIV em cães que apresentam sensibilidade 
normal nos membros e sinais neurológicos moderados é considerado bom. Geralmente, os animais 
submetidos a descompressão medular ainda apresentam déficit no pós-cirúrgico, entretanto, há relatos em 
literatura de bons resultados imediatamente após procedimento cirúrgico (BRISSON, 2010). O presente 
relato tem por objetivo descrever um caso de extrusão cervical com correção cirúrgica atendido no 
hospital veterinário da UFMS.

Relato de caso
Foi atendido no hospital veterinário da UFMS um cão sem raça definida, macho, com 11 anos de 

idade, não castrado, com histórico de ataxia nos membros torácicos há aproximadamente três dias. No 
exame físico não foram observadas alterações nos parâmetros avaliados. Ao exame neurológico o animal 
apresentava tetraparesia, ausência de propriocepção e reflexos aumentados nos quatro membros, reflexo 
extensor cruzado presente nos membros torácicos e diminuição da sensibilidade superficial apenas em 
membros torácico direito. Sendo a lesão clinicamente localizada entre C1 e C5. Foi prescrito prednisolona 
(1 mg/kg, VO, SID por cinco dias), gabapentina (5 mg/kg, VO, BID) e dipirona (25 mg/kg, VO, TID). 

O hemograma revelou linfopenia de 952/mm3 (ref.: 1.000 a 4.800/mm3). O exame radiográfico 
revelou diminuição de espaço intervertebral em C3-C4, notando-se irregularidade em contornos de epífise 
caudal de C3 e fragmento mineralizado sobrepondo porção ventral de espaço intervertebral de C6-C7. O 
exame tomográfico confirmou o foco de compressão medular extradural ventrolateral direita em C3-C4, 
sugestiva de extrusão de material de disco intervertebral e discreta compressão ventral da medula em 
assoalho do canal vertebral C4-C5.

 O paciente foi submetido ao procedimento de slot ventral em C3-C4 e fenestração de disco C4-
C5. Após posicionamento em decúbito dorsal, com o pescoço em extensão leve, acesso foi por meio de 
incisão na linha média ventral cranial a laringe até o nível do manúbrio, com divulsão subcutânea, 
separação mediana dos músculos esternocefálico e esterno-hióideo, separando digitalmente a fáscia 
profunda do pescoço, retração da traqueia, esôfago e bainha da carótida para a esquerda e remoção da 
fáscia digitalmente para identificação dos espaços intervertebrais de interesse (C3-C4-C5). Com auxílio 
do osteótomo, dissecou-se os corpos vertebrais, sendo utilizados afastadores Gelpi nos aspectos cranial e 
caudal da área cirúrgica. Para realizar a fenda ventral, fenestraram-se os discos de interesse através da 
ressecção do anel ventral, expondo o núcleo pulposo, com uma broca pneumática foram removidas as 
camadas ósseas (cortical externa e esponjosa), observando a natureza vermelha e esponjosa da camada 
durante a perfuração. Cortical interna foi romovida com auxílio pinça Kerrison, incisado o ligamento 
longitudinal dorsal com lâmina n° 15 para adentrar o canal vertebral, sendo removido o material discal 
com auxílio de pinça exploratória.  Após descompressão a área cirúrgica foi umedecida com solução 
fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% seguida de ráfia dos músculos longus colli e subcutâneo com sutura 
simples continuo (poligricapone 2-0), e dermorrafia com sutura sultan (nylon 3-0). 

As medicações utilizadas no pós-operatório foram: dipirona (25 mg/kg, SC), metadona (0,3 
mg/kg, IM), cefalotina (30mg/kg, IV) e meloxicam (0,1mg/kg, IV). O paciente permaneceu sob 
supervisão e após recuperação anestesica foi encaminhado para internação para o controle da dor onde 
recebeu alta após 48 horas com a prescrição pós-cirúrgica contendo: cefalexina (30 mg/kg, BID, durante 
10 dias), meloxicam (0,1 mg/kg, SID, por três dias), dipirona (25 mg/kg, TID, por dez dias), cloridrato de 
tramadol (7 mg/kg, TID, por dez dias) e curativo com  rifamicina (10 mg/ml, BID, até novas 
recomendações). Após quatro dias o paciente retornou para reavaliação onde foi possível observar 
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regressão dos sinais clínicos e retorno à deambulação com a ausência dos sinais neurológicos 
anteriormente apresentados.

Discussão
O presente relato descreve caso de compressão medular acometendo animal de 11 anos de idade, 

o que pode caracterizar Hansen Tipo 2 gerado pelo enfraquecimento do anel fibroso, que comumente é 
encontrado em cães de idade mais avançada, segundo Fossum (2014) e Pedro e Mikail (2009).

Segundo Pedro e Mikail (2009) lesões de disco intervertebral em segmento cervical podem gerar 
tetraparesia seguida de diminuição ou até a ausência da sensibilidade de dor. Em estudo retrospectivo 
com 81 cães, Kuricova (2016), usa a classificação de Griffith modificada para separar os animais de 
acordo com os sinais neurológicos, comparando -se o animal em questão podemos classificar o mesmo 
segundo este score como Grau 2, onde há paresia com ou sem dor.

Segundo Brisson (2010) o tratamento cirúrgico instituído para DDIV com intuito de 
descompressão em seguimento cervical comumente é a técnica de slot ventral, laminectomia dorsal ou 
hemilaminectomia. Fossum (2014) complementa que para a escolha de tais procedimentos deve-se 
avaliar o tipo e localização da lesão compressiva, uma vez que a mesma pode estar situada dorsalmente 
ou ventralmente. Neste relato a imagem tomográfica pode evidenciar presença de conteúdo na porção 
ventral de vertebras C3-C4, confirmando compressão medular extradural ventrolateral direta, sendo 
considerada a técnica de slot ventral como a melhor escolha de acesso a lesão, conforme descrito 
também por Jeffery e Harcourt (2017).

Conclusão
O exame neurológico foi fundamental para localização da lesão na medula espinhal, 

direcionando os exames complementares a fim de definir o diagnóstico de extrusão do disco 
intervertrebal. A escolha da técnica cirurgica instituída para a correção da compressão medular 
cervical foi efetiva na regressão dos sinais clínicos.
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