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RESUMO 

As hérnias do disco intervertebral são uma das mielopatias mais comuns encontradas nos cães. 

É uma doença que se caracteriza pela extrusão ou protrusão de material discal para o interior 

do canal vertebral, resultando na lesão da medula espinhal e/ou raízes nervosas e no 

aparecimento de alterações neurológicas. Apesar do diagnóstico presuntivo ser frequentemente 

baseado nos sinais clínicos e exame neurológico, os exames imagiológicos tornam-se 

estritamente necessários para o diagnóstico definitivo das hérnias discais, sendo a tomografia 

computorizada um dos exames mais úteis e precisos. Este trabalho teve como principais 

objetivos o estudo das características clínicas e tomográficas de cães com hérnias discais de 

extrusão, estudando em simultâneo a eficácia da tomografia computorizada não-contrastada no 

diagnóstico das mesmas e as possíveis diferenças entre as hérnias de extrusão cervicais e as 

toracolombares. Para isso, procedeu-se à análise de 27 cães que possuíam alterações 

neurológicas compatíveis com hérnias de extrusão, 6 cães com hérnias cervicais e 21 cães com 

hérnias toracolombares, e que foram sujeitos a uma tomografia computorizada não-contrastada 

para diagnóstico definitivo no Hospital Referência Veterinária Montenegro. Com este estudo 

confirmou-se que a tomografia computorizada não-contrastada é de facto um meio de 

diagnóstico rápido e preciso para a localização e caracterização das hérnias discais de extrusão, 

tendo identificado em todos os casos a hérnia discal causadora da lesão. Pela mensuração dos 

valores médios de atenuação do material discal herniado conseguiu-se verificar que esta 

mensuração pode ser uma ferramenta útil para estimar a cronicidade da lesão. Esses dados 

foram confirmados pela análise estatística, onde se verificou que os animais com duração 

crónica dos sinais clínicos evidenciavam valores médios de atenuação do material discal 

herniado estatisticamente mais elevados que os valores evidenciados pelos animais com 

duração hiperaguda dos sinais clínicos (p=0,0121). Para além disso, verificou-se que as hérnias 

de extrusão, com a sua natureza mais explosiva e aguda, podem originar sinais neurológicos 

menos graves na zona cervical e mais severos na zona toracolombar, que não dependem apenas 

do grau de compressão da medula espinhal exercido pelo material discal, mas também de outros 

fatores como o grau de concussão na medula espinhal secundário à extrusão do material discal, 

os processos vasculares e inflamatórios inerentes à extrusão do material discal, a duração da 

compressão e o maior ou menor diâmetro do canal vertebral em relação ao diâmetro da medula 

espinhal.  

Palavras-chave: Hérnias do disco intervertebral, cão, diagnóstico, tomografia computorizada. 
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ABSTRACT 

The intervertebral disc herniation is one of the most common myelopathies found in dogs. It is 

a disease that is characterized by extrusion or protrusion of disc material into the spinal canal, 

resulting in spinal cord injury and/or nerve roots and in the appearance of neurological 

disorders. Although the presumptive diagnosis is often based on clinical signs and neurological 

exam, the imaging exams become strictly necessary for the definitive diagnosis of the disc 

herniations, being the computed tomography one of the most useful and accurate exams. This 

work has as main objective the study of the clinical and tomographic characteristics in dog with 

intervertebral disc extrusion, simultaneously studying the effectiveness of non-contrast 

computed tomography in the diagnosis of these and the possible differences between cervical 

and thoracolumbar disc extrusion. For this, we proceeded to the analysis of 27 dogs that had 

neurological changes consistent with disc extrusion, 6 dogs with cervical herniations and 21 

dogs with thoracolumbar herniations, and which were subject to a non-contrasted computed 

tomography for a definitive diagnosis, in the Hospital Veterinary Reference Montenegro. With 

this study it was confirmed that non-contrast computed tomography is in fact a diagnostic mean 

for quick and accurate localization and characterization of disc extrusion, having in all cases 

identified the disc herniation that causes the injury. By measuring the average attenuation values 

of the herniated disc material we could note that this measurement may be a useful tool to 

estimate the chronicity of the lesion, which may help in future medical and surgical decisions 

These data were confirmed by statistical analysis, where it was found that the animals with 

chronic clinical signs evidenced mean values of attenuation of the herniated disc material 

statistically higher than the values obtained from animals with peracude clinical signs 

(p=0,0121). Furthermore, it was found that disc extrusion, with its most acute and explosive 

nature, may lead to less severe neurological signs in the cervical area and more severe 

neurological signs at the thoracolumbar area, which not only depend on the degree of spinal 

cord compression exerted the disc material, but also other factors such as vascular and 

inflammatory processes inherent in the extrusion of disc material, the degree of concussion in 

the spinal cord secondary to the extrusion of the disc material, the duration of compression and 

the ratio of spinal cord diameter to vertebral canal diameter.  

Keywords: Intervertebral disc herniation, dog, diagnosis, computed tomography 
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UH - Unidades de Hounsfield 

WL – Nível de janela 

WW – Largura de janela 
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INTRODUÇÃO 

A hérnia do disco intervertebral (HDI) é a causa mais comum de mielopatia em cães, com uma 

taxa de incidência de 2% (Brisson, 2010; Bergknut et al., 2012; Fadda et al., 2013). O primeiro 

caso descrito sobre a doença foi em 1881, por Jason, envolvendo um cão de raça Dachshund 

com paresia aguda dos membros pélvicos. Na ausência de qualquer nomenclatura, Jason 

designou a massa que comprimia a medula espinhal como sendo um “condroma localizado 

apenas no espaço epidural” (Bergknut et al., 2013). Só passados alguns anos é que a doença 

começou a ser descrita corretamente na literatura veterinária como sendo a herniação do núcleo 

pulposo no canal vertebral que causava compressão da medula espinhal (Tillmanns, 1939, 

citado por Bergknut et al., 2013). No entanto, os estudos pioneiros relativos à degenerescência 

do disco intervertebral (DI) surgiram apenas em 1950 pelos veterinários suecos Hansen e 

Olsson. Hansen, em particular, para além de ter diferenciado os dois tipos de metaplasia, 

condróide e fibrosa, do DI e de as ter direcionado para as raças condrodistróficas (CD) e não-

condrodistróficas (NCD), respetivamente, também classificou as hérnias em Hansen tipo I 

(hérnia de extrusão explosivas) e Hansen tipo II (hérnias de protrusão). A partir destas 

descobertas, passaram a decorrer inúmeros estudos científicos com o objetivo de entender 

melhor a doença, melhorar o diagnóstico imagiológico e as opções terapêuticas (Brisson, 2010; 

Bergknut et al., 2013). 

A HDI consiste na extrusão (Hansen tipo I) ou protrusão (Hansen tipo II) de material discal, 

com consequente compressão e/ou concussão da medula espinhal ou compressão da raiz 

nervosa. Dependendo do tipo de hérnia, do grau e localização da compressão e das alterações 

vasculares e inflamatórias associadas, o animal pode apresentar sinais clínicos que podem ir 

desde uma ligeira dor até alterações neurológicas graves, como a paraplegia e a ausência de 

sensibilidade superficial e profunda (Lecouteur & Grandy, 2010; Kranenburg et al., 2013). 

Apesar de nos últimos dez anos ter ocorrido um aumento drástico da disponibilidade de meios 

de diagnóstico avançados e de estes meios terem melhorado a nossa capacidade de diagnóstico, 

não nos podemos esquecer da abordagem inicial ao animal. Num animal com suspeita de uma 

HDI, deve ser feita uma correta anamnese, exame físico e exame neurológico para se conseguir 

obter uma localização neuroanatómica da lesão e avaliar o grau de gravidade da mesma. Um 

neurodiagnóstico preciso é essencial para que se obtenha um leque de diagnósticos diferenciais 

mais apropriado e para que se consiga uma melhor interpretação dos exames de diagnóstico 

imagiológicos, pois apesar de a Ressonância Magnética (RM) e a Tomografia Computorizada 
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(TC) serem meios de diagnóstico sensíveis podem ser enganosos se interpretados fora do 

contexto da sintomatologia clínica do animal (Schatzberg et al., 2013). 

O exame de TC é um dos meios complementares de diagnóstico mais precisos para o 

diagnóstico de HDI. É um exame imagiológico que tem vindo a ser utilizado com frequência 

por parte dos hospitais e clínicas veterinárias para o diagnóstico desta doença por ser sensível 

na deteção do material discal dentro do canal vertebral e em alguns casos na deteção de 

hemorragia epidural associada e por permitir, em escassos minutos, determinar a localização 

exata da HDI, um fator extremamente importante para a planificação cirúrgica (Brisson, 2010; 

Robertson & Thrall, 2011). 

Os objetivos deste trabalho passam por proceder a uma revisão bibliográfica sobre a 

etiopatogenia das HDI, o seu neurodiagnóstico, bem como os exames complementares de 

diagnósticos utilizados para o diagnóstico definitivo da mesma. Adicionalmente, pretende-se 

analisar as características clínicas e tomográficas de cães com hérnias discais de extrusão, 

estudando em simultâneo a eficácia da TC não-contrastada no diagnóstico das mesmas e as 

possíveis diferenças entre as hérnias de extrusão cervicais e as toracolombares, avaliando os 

parâmetros clínicos e imagiológicos.  

A recolha das informações, que integram a componente prática deste trabalho, foi efetuada ao 

longo do estágio no Hospital Referência Veterinária Montenegro, localizado no Porto, que 

decorreu entre 16 de Setembro de 2013 a 31 de Março de 2014. Durante este período tive a 

oportunidade de acompanhar variados casos clínicos e cirúrgicos nas diversas áreas da medicina 

interna e cirúrgica e de assistir à realização de exames de tomografia computorizada quer a 

nível da coluna vertebral como a nível do esqueleto axial (Ex: diagnóstico de displasia do 

cotovelo), da cavidade torácica (Ex: deteção de metástases pulmonares), do crânio (Ex: 

diagnóstico de neoplasias), entre outros. 
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1. NEUROANATOMIA DO SISTEMA NERVOSO 

1.1. MEDULA ESPINHAL 

A medula espinhal (medulla spinalis), situada no interior do canal vertebral, é uma estrutura 

alongada que, em conjunto com o encéfalo, integra o sistema nervoso central (SNC). A porção 

cranial da medula espinhal tem início na porção caudal da medula oblonga, ao nível do forâmen 

magno, estendendo-se, na maioria dos cães, até à sexta vértebra lombar onde se afunila para dar 

origem ao cone medular (Garosi, 2005b; Fletcher, 2013). 

A medula espinhal é divida em diversos segmentos medulares. Cada segmento é definido como 

sendo uma porção da medula espinhal que dá origem a um par de nervos espinhais. No cão, a 

medula espinhal é constituída por cerca de 36 segmentos: 8 cervicais, 13 torácicos, 7 lombares, 

3 sacrais e usualmente 5 caudais. Cada segmento tem um número de raízes nervosas dorsais e 

ventrais unindo-se cada uma delas à sua porção dorso-lateral e ventro-lateral, respetivamente. 

O gânglio é encontrado na raiz dorsal antes da sua união com a raiz ventral, a nível do forâmen 

intervertebral. O nervo espinhal emerge desse forâmen e imediatamente se divide em 2 ramos, 

dorsal e ventral. O ramo dorsal inerva os tecidos epaxiais e o ramo ventral inerva os tecidos 

hipoaxiais, que incluem os membros (Garosi, 2005b; deLahunta & Glass, 2009a) (Figura 2).  

Em termos funcionais, a medula pode ser dividida em 4 regiões: 

 Região Cervical cranial (segmentos C1-C5); 

 Região Cervico-torácica (segmentos C6-T2); 

 Região Toracolombar (segmentos T3-L3); 

 Região Lombo-sagrada (segmentos L4-S3). 

As regiões mais importantes da medula espinhal são a região Cervico-torácica e Lombo-

sagrada. Estas regiões têm a designação de intumescência cervical e intumescência lombar pois 

é através delas que emergem os neurónios motores inferiores (NMI) para os membros torácicos 

(MT) e membros pélvicos (MP) e cavidade pélvica, respetivamente. Têm um maior diâmetro 

por conterem os corpos celulares dos NMI e uma lesão numa dessas zonas resulta em sinais de 

NMI no membro correspondente (Sharp & Wheeler, 2005; Garosi, 2005b; Fletcher, 2013).  
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Após o nascimento, a coluna vertebral não cresce do mesmo modo que a medula espinhal e 

com isso, altera a relação com os segmentos medulares. Com a exceção dos segmentos C1, C2, 

T12, T13 (e talvez L1, L2 e L3) que assentam sobre o canal vertebral da vértebra do mesmo 

número, os restantes segmentos residem craniais à vertebra com o mesmo número. Para resolver 

este deslocamento, os nervos espinhais cresceram em comprimento, de modo a que a sua saída 

pelo canal vertebral não pudesse ser alterada. Isto é especialmente evidente nas vértebras 

lombares caudais e sacrais, onde o arranjo das raízes nervosas, dos nervos adjacentes e da parte 

caudal do cone medular é designado de cauda equina (deLahunta & Glass, 2009a) (Figura 1). 

 
Em secção transversal, a medula espinhal é formada pela substância cinzenta e pela substância 

branca. A substância cinzenta, que se encontra no centro da medula espinhal, é constituída por 

colunas/cornos dorsais e ventrais que possuem neurónios sensitivos, interneurónios e NMI. As 

colunas dorsais da substância cinzenta contêm os neurónios somáticos aferentes, responsáveis 

pela inervação dos músculos estriados, e os neurónios viscerais aferentes. As colunas ventrais 

são compostas pelos neurónios somáticos eferentes. As regiões toracolombares e lombo-

sagradas são acrescidas de colunas laterais que contêm neurónios viscerais eferentes. A 

substância branca, que envolve a substância cinzenta, encontra-se dividida por três funículos de 

cada lado. Os funículos dorsais contêm vias ascendentes (vias da proprioceção superficial e 

profunda), os funículos laterais contêm vias ascendentes (dor, proprioceção, pressão, 

temperatura) e descendentes (vias motoras) e, por fim, os funículos ventrais contêm apenas vias 

motoras descendentes (Garosi, 2005b; Dyce et al., 2010).  

Quanto às vias motoras descendentes, existe dois sistemas responsáveis pela regulação da 

contração esquelética e consequente geração da locomoção: os NMS e os NMI. O NMI 

corresponde ao neurónio eferente que conecta o SNC ao músculo (sistema somático eferente) 

Figura 1 – Relação entre os segmentos medulares e os corpos vertebrais no cão e representação das 

regiões medulares: I – Região Cervical (C1-C5); II – Região Cervico-torácica (C6-T2); Região 

Toracolombar (T3-L3); IV, V, VI – Região Lombo-sagrada (L4-S3) (Adaptado de Lorenz et al., 2011). 



 

6 

 

2014 O Uso da Tomografia Computorizada no diagnóstico de hérnias discais em Canídeos 

ou glândula (sistema visceral eferente). Os corpos celulares dos NMI encontram-se nas colunas 

ventrais da substância cinzenta, em maior quantidade nas intumescências, e em núcleos motores 

somáticos de alguns nervos cranianos. Os axónios que saem dos corpos celulares da medula 

espinhal vão dar origem aos nervos periféricos para assim se distribuírem pelos diversos grupos 

musculares (deLahunta & Glass, 2009a; Dyce et al., 2010). O NMI é responsável pela parte 

eferente do arco reflexo, mas a maior parte das restantes ações motoras eferentes acabam por 

ser dirigidas pelos NMS (Dyce et al., 2010). Os NMS são responsáveis por darem início aos 

movimentos voluntários e por modularem a atividade das unidades de NMI, através da inibição 

ou excitação das ações motoras. Eles encontram-se localizados no córtex cerebral e tronco 

cerebral e estabelecem a conexão com os NMI através de duas vias diferentes: as vias 

piramidais, responsáveis pela produção de movimentos mais meticulosos, e as vias 

extrapiramidais, responsáveis pelo início dos movimentos voluntários e pela locomoção do 

animal (Dyce et al., 2010; Lorenz et al., 2011). 

 

A medula espinhal e o cérebro estão envolvidos por três membranas fibrosas, as designadas 

meninges (dura-máter, aracnoide, pia-máter). Na medula espinhal a membrana mais externa, a 

dura-máter, forma um tubo ao longo de todo o canal vertebral completamente separado da 

parede das vértebras. Essa separação dá origem ao espaço epidural que, por sua vez, é ocupado 

por gordura epidural, fluído e um vasto plexo venoso, que ajudam a amortecer a medula 

espinhal e a ajustar os movimentos da coluna. A aracnoide e a pia-máter juntas são designadas 

de leptomeninges. Entre elas encontra-se o espaço subaracnoide preenchido por líquido 

Figura 2 – Secção transversa da medula espinhal evidenciando as meninges, as raízes 

nervosas e os respetivos nervos espinhais e suas ramificações (Adaptado de Fletcher, 2013). 
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cefalorraquidiano (LCR), que tem como função amortecer os choques traumáticos. Para além 

disso, o espaço subaracnoide é atravessado por trabéculas e ligamentos denticulados, que 

permitem ancorar e suspender a medula espinhal dentro do LCR. Por sua vez, a pia-máter é 

uma membrana que se encontra totalmente aderida à medula espinhal e raízes nervosas. É 

altamente inervada e vascularizada, devido essencialmente ao facto que a maior parte desses 

vasos sanguíneos terem que passar pela pia-máter para poderem penetrar na medula espinhal 

(Konig et al., 2004; Sharp & Wheeler, 2005; Dyce et al., 2010; Fletcher, 2013) (Figura 2). 

Em termos clínicos, é importante ter conhecimento em qual dos segmentos medulares se 

localizam determinados corpos celulares dos neurónios motores e qual a vértebra específica 

(forâmen vertebral) onde esses segmentos se encontram para assim se conseguir obter um 

neurodiagnóstico mais preciso (deLahunta & Glass, 2009a). 

1.2. ANATOMIA DA COLUNA VERTEBRAL 

A coluna vertebral (columna vertebralis) do cão, que envolve e protege a medula espinhal, é 

constituída por aproximadamente 50 ossos irregulares, as designadas vértebras ósseas, e por 

discos intervertebrais e ligamentos a elas associadas. No seu conjunto, a coluna vertebral 

contribui para a manutenção da postura do animal e progressão do movimento ao alternar a 

flexão, extensão e torção da coluna. Apesar do movimento entre duas vértebras ser limitado, a 

coluna vertebral na sua totalidade acaba por ter flexibilidade considerável sendo muito 

importante para o movimento do animal (Dyce et al., 2010; Evans & Lahunta, 2013). 

As vértebras estão organizadas por 5 regiões: cervical, torácica, lombar, sagrada e caudal. O 

número de vértebras que compõe cada região pode ser representada pela seguinte fórmula: C7, 

T13, L7, S3, Cd20-23 (Dyce et al., 2010). Variações no número de vértebras podem ocorrer, 

principalmente na zona de transição toracolombar e lombo-sagrada e no número das vértebras 

coccígeas, onde a maioria dos animais tem, por norma, menos de 20 vértebras coccígeas (Sharp 

& Wheeler, 2005). Todas as vértebras estão separadas e articulam com as vértebras adjacentes, 

com a exceção das vértebras sagradas que estão fundidas para formar o sacro (Evans & Lahunta, 

2013). As vértebras são constituídas pelo corpo vertebral, que forma a parte ventral do canal 

vertebral, e pelo arco vertebral, que forma a parte dorsal e lateral do forâmen vertebral, de modo 

a delimitar e proteger a medula espinhal (Sharp & Wheeler, 2005). Adicionalmente, a maioria 

das vértebras possui processos transversos de cada lado das junções entre o corpo e o arco 

vertebral, processos dorsais/espinhosos que se projetam pelo plano medial do arco vertebral, 
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processos mamilares que se apresentam dorsais e curtos ao nível dos processos transversos das 

vértebras torácicas e nas vértebras lombares e processos articulares craniais e caudais. Estes 

processos vão variando em termos de comprimento, forma e orientação conforme a região 

vertebral, servindo para a inserção de músculos e ligamentos e para a articulação com as 

vértebras adjacentes. Entre cada par de vértebras existe um forâmen intervertebral por onde 

passam os nervos espinhais e os vasos sanguíneos, que nutrem a medula espinhal (König & 

Liebich, 2004; Sharp & Wheeler, 2005; Dyce et al., 2010)  

A coluna vertebral para se tornar totalmente funcional necessita da ação das articulações 

intervertebrais (discos intervertebrais e articulações sinoviais) para permitir às vértebras 

efetuarem, em conjunto, os referidos movimentos de flexão, extensão e torsão. As articulações 

sinoviais, constituídas pela cápsula articular, cartilagem articular e líquido sinovial, encontram-

se nas facetas e/ou processos articulares das vértebras, promovendo estabilização dorsal da 

coluna vertebral. Os discos intervertebrais encontram-se, por sua vez, situados entre cada corpo 

vertebral, com a exceção do espaço entre as vértebras C1-C2 e nas vértebras fundidas do sacro 

(Sharp & Wheeler, 2005; Brisson, 2010; Widmer & Thrall, 2013). 

1.2.1.Anatomia do Disco Intervertebral 

Os discos intervertebrais são componentes importantes da coluna vertebral. A sua função 

biomecânica consiste em transmitir forças compressivas entre os corpos vertebrais e 

providenciar mobilidade à coluna vertebral ao mesmo tempo que protege e estabiliza os 

segmentos medulares (Bergknut et al., 2013). 

Figura 3 - Componentes anatómicos de uma vértebra lombar (A) e de uma 

vértebra torácica (B) (Adaptado de Widmer & Thrall, 2013). 
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O disco intervertebral (DI) é constituído por um núcleo pulposo (NP) central, um anel fibroso 

(AF) externo e por uma zona de transição. Cada DI liga-se cranial e caudalmente aos corpos 

vertebrais através das placas terminais de cartilagem hialina e dorsal e ventralmente pelos 

ligamentos longitudinais dorsais e ventrais. Entre as vértebras T2-T10 existem também os 

ligamentos intercapitais, que ligam as cabeças das costelas às respetivas vértebras, cruzando 

por cima dos DI e passando por baixo do ligamento longitudinal dorsal (Figura 3). Acredita-se 

que esse reforço dorsal adicional contribui para a baixa incidência de herniação do DI entre as 

vértebras torácicas T2-T10. Caudal à vértebra T10, os ligamentos intercapitais são mais finos 

ou ausentes e situam-se caudais ao DI (Coates, 2000; Sharp & Wheeler, 2005; Griffin et al., 

2009a; Brisson, 2010; Bergknut et al., 2013; Evans & Lahunta, 2013).  

O NP é um remanescente da notocorda que forma a região central do DI. Em animais jovens e 

saudáveis, o NP é uma estrutura globosa e gelatinosa constituída por uma rede complexa de 

proteoglicanos (possuem glicosaminoglicanos) interlaçada em fibras de colagénio e por cerca 

de 80% de água, criando uma grande pressão no interior do disco. O AF, que envolve o NP, é 

constituído por uma densa rede de múltiplas lamelas concêntricas de fibras de colagénio e, em 

conjunto com as placas terminais, funciona para conter o NP durante as cargas compressivas. 

A parte ventral do AF é três vezes mais espessa que a parte dorsal, fazendo com que o núcleo 

pulposo fique numa posição excêntrica no interior do DI e explicando também a razão pela qual 

existe maior risco de herniação do disco pela zona dorsal do mesmo. Perto do centro do DI, o 

AF fica mais cartilaginoso e menos fibroso. Essa zona corresponde à zona de transição, onde 

forma as interligações entre o NP e o AF (Coates, 2000; Brisson, 2010; Bergknut et al., 2013). 

Em termos vasculares, apenas as camadas externas do AF é que são vascularizadas. As camadas 

internas, a zona de transição e o NP são nutridas através dos mecanismos de difusão e osmose 

provenientes dos capilares que nutrem as placas terminais semipermeáveis. Os nutrientes 

adicionais e o oxigénio acabam por ser fornecidos pelas zonas vascularizadas do AF. A 

inervação também é escassa, onde apenas o terço periférico do anel fibroso é que é inervado. O 

ligamento longitudinal dorsal que recobre o DI é que é extremamente inervado. A rutura e 

estiramento da parte externa do AF e dos ligamentos longitudinais dorsais podem ser os que 

causam a dor discal nos cães (Brisson, 2010; Bergknut et al., 2013).  
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2. HÉRNIAS DO DISCO INTERVERTEBRAL 

2.1. ETIOPATOGENIA 

2.1.1. Degenerescência do disco intervertebral 

A degenerescência do DI é um processo de envelhecimento multifatorial (fatores genéticos, 

traumáticos…) e complexo, que se carateriza por alterações a nível da composição celular e da 

matriz extracelular nos diversos constituintes do DI. Esta cascata de eventos degenerativos pode 

levar à extrusão ou protrusão do material discal causando compressão e/ou concussão da 

medula espinhal e alterações neurológicas no animal (Bergknut et al., 2013)  

Segundo Hansen, distinguem-se dois tipos de alterações degenerativas: a degenerescência 

condróide e a degenerescência fibrosa (Jeffery et al., 2013).  

A degenerescência condróide, que ocorre predominantemente em raças condrodistróficas (CD), 

é caracterizada pela perda progressiva de glicosaminoglicanos (mais no NP) e água e pelo 

aumento do conteúdo em colagénio no disco. O NP começa a ficar mais desidratado, as suas 

células degeneram e toda a sua estrutura gelatinosa é progressivamente invadida por cartilagem 

hialina, podendo em alguns casos mineralizar. Devido a estas alterações, o NP perde as suas 

propriedades hidrostáticas e a sua capacidade de resistir à pressão externa, havendo um desvio 

dos focos de stress para o AF. Com isto, o AF sofre degeneração secundária, as suas fibras 

enfraquecem e ocorre rutura parcial ou completa do mesmo. Finalmente, num episódio agudo 

de stress biomecânico, o AF e o ligamento longitudinal dorsal ruturam por completo e ocorre 

extrusão do NP degenerado para o canal vertebral, comprimindo a medula espinhal ventral e 

ventro-lateralmente (Figura 4). Este tipo de hérnia é denominada de Hérnia Hansen tipo I 

(Brisson, 2010; Bergknut et al., 2013; Jeffery et al., 2013; Olby & Jeffery, 2013). A 

degenerescência condróide pode ocorrer ao longo de toda a coluna vertebral (Brisson, 2010).  

 

 

 

 

Figura 4 – Hérnia Hansen tipo I (Adaptado de Dewey, 2013a). 
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Como referido anteriormente, este tipo de degenerescência surge mais em raças CD 

(Dachshund miniatura, Basset Hound, Bulldog Francês e Inglês, Pequinês, Beagle, Cocker 

Spaniel, entre outras), mas também se observa, de forma menos severa e menos aguda, em raças 

não-condrodistróficas como o Pastor Alemão, Labrador Retriever, Rottweiler e raças 

indeterminadas. Nas raças CD, a HDI desenvolve-se tipicamente entre os 3-7 anos de idade, 

surgindo principalmente na região cervical e toracolombar. Contudo as alterações degenerativas 

podem ter início logo aos 3-4 meses e ao primeiro ano de idade a maior parte dos DI podem 

estar já completamente degenerados (Brisson, 2010; Olby & Jeffery, 2013; Smolders et al., 

2013).Os dados epidemiológicos indicam que os Dachshunds abrangem os 48-72% do total de 

raças afetadas por esta doença (Levine et al., 2011) e aos 2 anos de idade, a maior parte deles 

já sofreu degenerescência condróide em quase todos os discos (Sharp & Wheeler, 2005).  

A degenerescência fibrosa é um processo degenerativo relacionado com o envelhecimento, que 

ocorre predominantemente em raças não-condrodistróficas (NCD). O NP sofre uma 

desidratação progressiva e, em vez de ser substituído por cartilagem hialina é substituído por 

fibrocartilagem, com aumento do conteúdo em colagénio. Consequentemente, o AF fica sujeito 

a uma pressão mais elevada, entrando também num processo degenerativo. Neste processo 

degenerativo, as fibras do AF começam a desorganizar-se e a separar-se entre si, permitindo a 

acumulação de tecido aquoso e plasma. A degeneração das fibras faz com que o AF diminua 

em termos de espessura, principalmente na zona dorsal, causando a protrusão progressiva do 

disco e do ligamento longitudinal dorsal para o canal vertebral (Figura 5). Este tipo de hérnia é 

denominada Hérnia Hansen tipo II (Brisson, 2010; Jeffery et al., 2013; Olby & Jeffery, 2013; 

Smolders et al., 2013).A degenerescência fibrosa, ao contrário da condróide, não ocorre ao 

longo de toda a coluna vertebral e a mineralização também é pouco frequente (Brisson, 2010). 

 

Por ser uma doença progressiva, a HDI ocorre tipicamente entre os 6-8 anos de idade, afetando 

principalmente a região cervical caudal e a lombo-sagrada (Smolders et al., 2013). Dentro das 

Figura 5 – Hérnia Hansen tipo II (Adaptado de Dewey, 2013a) 
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raças NCD, o Pastor Alemão tem um maior risco de desenvolver essa degenerescência e 

posterior hérnia em L7-S1 (estenose lombo-sagrada) devido principalmente ao facto do ângulo 

das facetas articulares de L7-S1 ser mais oblíquo nesta raça (Smolders et al., 2013) e devido ao 

risco acrescido de possuírem uma vértebra de transição lombo-sagrada entre esse mesmo espaço 

intervertebral (Flückiger et al., 2006). 

Apesar dos estudos post-mortem de Hansen terem sugerido que as hérnias Hansen tipo I e tipo 

II ocorriam mais em raças CD e NCD, respetivamente, verificou-se que tal facto não era 

totalmente verdadeiro. Num estudo efetuado por Macias et al., demonstrou-se que 62% dos 

cães NCD, com peso superior a 20 kg e hérnia discal toracolombar, continham afinal uma hérnia 

de extrusão (Macias et al., 2002). Para além disso, tem-se verificado que não existe uma 

diferença tão significativa, em termos histológicos, entre a degenerescência que ocorre nas raças 

CD com a que ocorre nas raças NCD ocorrendo, em ambas, uma perda das células da notocorda 

e um aumento do número de condrócitos. Isto permite chegar à conclusão que o processo 

degenerativo é igual, diferenciando apenas no facto que nas raças CD surge mais cedo e evolui 

mais rapidamente (Bergknut et al., 2013; Fadda et al., 2013; Kranenburg et al., 2013; Smolders 

et al., 2013). 

Os animais que sofrem lesões na coluna vertebral devido a traumatismos podem adquirir uma 

Hérnia de extrusão traumática. Esta hérnia, erradamente referida de Hérnia Hansen tipo III, é 

caracterizada pela extrusão explosiva do material do NP não degenerado para o canal vertebral. 

Em situações de stress extremo, uma porção do material do NP pode difundir pela dura-máter 

até à medula espinhal, levando à concussão da medula pela velocidade com que o material a 

atinge (Henke et al., 2013a; Widmer & Thrall, 2013). Num estudo recente, verificou-se que a 

compressão medular também pode ocorrer neste tipo de hérnias, tendo surgido em 29% dos 

animais. Verificou-se ainda que a existência de degenerescência do DI pode predispor à 

compressão medular nestas hérnias, tendo havido uma associação positiva com animais mais 

velhos e de raças CD, fatores inerentes aos processos de degenerescência discal (Henke et al., 

2013a). 

2.1.2. Lesão medular secundária à herniação do disco intervertebral 

A lesão medular primária (compressão e/ou concussão) que ocorre devido à extrusão ou 

protrusão do DI dá origem a uma cascata de eventos vasculares, inflamatórios e bioquímicos 

que são responsáveis pelo tipo de sintomatologia clínica que o animal irá apresentar. A 
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quantidade de material extrudido não tem que ser necessariamente proporcional à gravidade da 

lesão. A gravidade da lesão na medula espinhal vai depender da velocidade com que a força 

compressiva é aplicada, do grau e da duração da compressão. As hérnias de extrusão 

traumáticas causam, na maior parte das vezes, lesões medulares mais graves sem evidências de 

compressão devido à força da concussão do material nuclear que atinge a medula espinhal 

(Griffin et al., 2009a; Lecouteur & Grandy, 2010; Olby & Jeffery, 2013; Dewey, 2013a).  

Nas hérnias Hansen tipo I, a extrusão do material nuclear causa um traumatismo concussivo e 

compressivo na medula espinhal. Imediatamente após o impacto ocorre um efluxo de potássio 

com origem nas células lesionadas e com isso, um bloqueio total da condução nervosa (Severo 

et al., 2007). Com a extrusão ocorre rutura dos seios venosos ventrais e posterior hemorragia 

extradural (aumenta a compressão e isquemia medular) e perda da autorregulação do fluxo 

sanguíneo no segmento medular lesionado. O consequente decréscimo da perfusão reduz o 

suprimento de oxigénio e de energia para os neurónios e células da glia, causando danos na 

membrana celular e aumento da sua permeabilidade. Como resultado surgem alterações nos 

níveis intracelulares de sódio, cloro e cálcio que fazem alterar o balanço iónico das células e 

consequente edema citotóxico (Olby & Jeffery, 2013). O aumento do cálcio intracelular, 

perpetuado pelo aumento do L-glutamato extracelular, vai produzir os seguintes eventos: 

 Ativação de proteases (calpaína, caspase) que ativam as vias autodestrutivas (apoptose) 

nas células neuronais e a necrose; 

 Ativação da fosfolipase A2 que, por sua vez, vai produzir eicosanóides e iniciar a 

resposta inflamatória 

 Ligação de fosfatos intracelulares de modo a diminuir ainda mais as reservas energéticas 

(Jeffery et al., 2013; Olby & Jeffery, 2013)  

Após a lesão isquémica, as membranas mitocondriais tornam-se permeáveis. Ao ficarem 

permeáveis possibilitam a libertação de fatores pró-apoptóticos, de ativadores das proteases e 

de radicais livres que causam ainda mais dano membranar (Olby & Jeffery, 2013).  

Esta sequência de eventos, que ocorre minutos após o aparecimento da lesão primária, podem 

levar a uma rápida disfunção neurológica e à necrose e desmielinização da medula espinhal em 

poucas horas (Levine et al., 2011). As extrusões hiperagudas de material nuclear saudável 

podem mesmo lacerar a dura-máter e atravessar a medula espinhal, levando a uma hemorragia 

generalizada e mielomalacia (Olby & Jeffery, 2013). A mielomalacia é uma mielopatia 
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autodestrutiva, que só ocorre em concussões severas da medula espinhal como consequência 

de processos isquémicos e vasculares graves. A mielomalacia estende-se do local de impacto 

para a medula ascendente e descendente, causando sinais como arreflexia, perda do reflexo do 

tronco cutâneo ascendente e stress respiratório. Em casos mais graves pode mesmo levar à 

morte pela paralisa respiratória. A incidência da mielomalacia é de 10% em cães com hérnias 

toracolombares agudas e com perda da nocicepção (Coates, 2012; Jeffery et al., 2013). 

A compressão crónica e progressiva da medula espinhal, observada mais nas hérnias de 

protrusão, é similar há aguda. Os fatores responsáveis pelo aparecimento dos sinais clínicos são 

a força mecânica direta na medula e o comprometimento sanguíneo progressivo. Estes fatores 

podem, por sua vez, causar desmielinização, gliose, edema vasogénico, degeneração walleriana 

axonal nos segmentos distais à lesão e necrose neural, principalmente na substância branca. As 

alterações na permeabilidade da membrana também podem surgir, levando a um bloqueio na 

condução nervosa que rapidamente pode ser revertido aquando da libertação da pressão. Estas 

alterações vão levar ao aparecimento lento e progressivo da sintomatologia clínica, que pode 

ser mais ou menos severa conforme o grau e a duração da compressão (Severo et al., 2007; 

Jeffery et al., 2013; Olby & Jeffery, 2013).  
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2.2. NEURODIAGNÓSTICO 

O diagnóstico da HDI deve ser feito de uma forma precisa e ordenada. Este baseia-se 

essencialmente na recolha da história pregressa e na realização de exame físico e neurológico 

completo. Através destas etapas consegue-se obter um diagnóstico neuroanatómico da lesão e 

avaliar o grau de gravidade da mesma. 

2.2.1. Identificação do animal 

A identificação do animal (idade, raça, sexo, peso corporal) é um passo importante no 

diagnóstico clínico. Alguns dos distúrbios neurológicos têm uma idade típica e/ou uma 

predisposição racial, dando um auxilio na lista de diagnósticos diferenciais.  

A idade e a predisposição racial varia com base no tipo de hérnia. As hérnias Hansen Tipo I 

surgem tipicamente em animais de meia-idade (média 3-7 anos de idade) e de raças CD, sendo 

o Dachshund a raça mais afetada pela doença. Cerca de 19% a 24% dos Dachshunds são 

espectáveis de desenvolvem sinais clínicos relacionados com hérnias discais ao longo da vida 

(Brisson, 2010; Smolders et al., 2013). Apesar deste tipo de hérnias ocorrer mais em raças CD 

ou com tendências CD, também pode ocorrer em raças NCD (Brisson, 2010; Lecouteur & 

Grandy, 2010). As hérnias Hansen tipo II, por sua vez, ocorrem mais em animais mais velhos 

(média 6-8 anos de idade) e de raças NCD (Brisson, 2010; Dewey, 2013a).  

O conhecimento do sexo do animal raramente é um fator relevante. No entanto, alguns estudos 

reportam que os machos e as fêmeas castradas têm um maior risco de desenvolverem HDI 

(Brisson, 2010).  

2.2.2. História Pregressa  

O registo das informações fornecidas pelo proprietário do animal ajudam a caracterizar a 

possível doença do animal em aguda, crónica, progressiva ou não-progressiva (Varejão et al., 

2004). Informações como o tempo de aparecimento dos sinais clínicos, evolução do quadro e a 

possível presença de dor são alguns dos dados que podem dar pistas importantes na 

determinação da possível causa da doença. (Parent, 2010).  

O tempo de evolução e a gravidade dos sinais clínicos permitem direcionar a doença para uma 

determinada categoria (Figura 6). Nas HDI, que se situam no grupo dos processos 
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degenerativos, os sinais clínicos desenvolvem-se normalmente de forma aguda (hérnia de 

extrusão) ou crónica (hérnias de protrusão) e progressiva. (Parent, 2010; Dewey, 2013a).  

 

 

Por norma suspeita-se de uma hérnia cervical quando o proprietário refere que o animal anda 

abatido e não levanta a cabeça (dor cervical). A dor cervical é o sinal mais comum que o 

proprietário evidencia, contudo também pode referir alterações de marcha nos quatro membros 

(tetraparesia, tetraplegia) (Dewey, 2013a). No caso de uma hérnia toracolombar, é mencionada 

a presença de dor, fraqueza dos membros pélvicos (Ex: relutância em subir escadas) ou mesmo 

ausência de movimento (paraparésia ou paraplegia) (Dewey, 2013b).  

2.2.3. Exame Físico 

Quando o animal vem à consulta deve ser feito um exame físico completo de modo a termos 

uma noção do seu estado geral e para excluir doenças que se assemelhem à lesão que o animal 

apresenta. O sistema músculo-esquelético, por exemplo, deve ter uma atenção redobrada, pois 

alguns problemas ortopédicos têm uma apresentação clínica semelhante e podem ser 

confundidos com desordens neurológicas (Sharp & Wheeler, 2005; Parent, 2010). Durante o 

exame físico deve-se avaliar os sinais vitais e os sistemas orgânicos e deve-se obter uma base 

mínima de dados laboratoriais com intuito de determinar se existe alguma alteração na saúde 

geral que possa influenciar ações médico-cirúrgicas futuras (Varejão et al., 2004). 

Durante o exame físico também se deve fazer palpação do abdómen para avaliar o grau de 

repleção da bexiga e a facilidade de esvaziamento da mesma. A incontinência urinária é um dos 

sinais clínicos que pode surgir em lesões medulares (Sharp & Wheeler, 2005). Se estivermos 

perante uma incontinência urinária é importante determinar se estamos perante uma bexiga de 

Figura 6 – Gráfico representativo da progressão dos diferentes 

tipos de doenças (Adaptado de Lorenz et al., 2011)  
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NMS ou de NMI. Uma bexiga de NMI está normalmente associada a lesões dos segmentos S1-

S3, raízes sagradas, nervos pélvicos ou nervo pudendo (inervação parassimpática) dando 

origem a uma bexiga grande, flácida e de fácil compressão e esvaziamento. Por sua vez, uma 

bexiga de NMS está associada a lesões craniais aos segmentos sagrados, afetando normalmente 

segmentos situados na região medular T3-L3 (inervação simpática) e dando origem a uma 

bexiga tensa e de difícil compressão (tónus do esfíncter uretral aumentado), a não ser que esteja 

demasiado distendida (Sharp & Wheeler, 2005; Taylor, 2014). 

2.2.4. Exame Neurológico 

O exame neurológico consiste numa avaliação metódica da integridade funcional dos 

componentes do sistema nervoso, com o objetivo de determinar a localização específica da 

lesão e o grau de gravidade da mesma (Varejão et al., 2004; Lorenz et al., 2011).  

O exame neurológico pode ser efetuado através das seguintes etapas: Observação, Palpação, 

Reações posturais, Reflexos espinhais, Nervos cranianos e Avaliação sensorial.  

2.2.4.1. Observação 

A observação do animal deve ser efetuada num espaço onde o animal possa circular, de modo 

que se consiga avaliar o estado mental, a postura e o movimento. 

Estado Mental: 

A avaliação do estado mental implica uma interpretação do estado de consciência do animal 

perante estímulos ambientais e do comportamento por ele exibido. Adicionalmente, devemos 

questionar se o proprietário notificou alguma alteração de comportamento em casa, uma vez 

que as mudanças de comportamento muito subtis podem não se evidenciar na consulta 

(Schatzberg et al., 2013; Taylor, 2014). Um estado de consciência considerado normal implica 

um reconhecimento da informação sensorial (visual, tátil, auditiva) e uma resposta adequada a 

esse estímulo (Varejão et al., 2004). 

Postura: 

A observação da postura fornece sempre uma informação adicional para a localização da lesão. 

Uma postura normal é assegurada por respostas motoras coordenadas com a informação 
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sensorial vinda de recetores localizados nas várias partes do corpo do animal e de zonas 

anatómicas compreendidas entre o sistema vestibular e o SNC (Varejão et al., 2004). 

Dependendo da localização da lesão, podemos encontrar diversas posturas anormais tais como: 

 Head Tilt (cabeça inclinada): é caracterizada pela rotação do plano medial da cabeça ao 

longo do eixo do corpo, estando frequentemente associada a disfunções vestibulares;  

 Rigidez Descerebral: é caracterizada pela extensão dos quatro membros e opistótonos 

(extensão da cabeça e pescoço), associada a um estado de estupor ou coma. Esta 

alteração é devida a uma lesão do tronco cerebral rostral; 

 Rigidez Descerebelar: é caracterizada pela extensão dos MT, flexão dos MP e 

opistótonos, associada a um estado mental normal. Esta alteração é devida, muitas 

vezes, a uma lesão aguda cerebelar podendo ser episódica; 

 Postura de Schiff-Sherrington: é caracterizada pela hipertonia dos MT, com manutenção 

da proprioceção consciente e dos movimentos voluntários, e pela paralisia flácida dos 

MP. Está presente apenas em lesões agudas severas da medula toracolombar (segmentos 

medulares T3-L1), sem significado prognóstico. (Garosi, 2005a, 2012; Taylor, 2014). 

A rigidez no pescoço ou a presença de cifose na zona toracolombar são exemplos de alterações 

posturais que podemos encontrar nas HDI, indicativos de dor na coluna vertebral (Parent, 2010). 

Movimento: 

A observação da marcha (andar, correr...) do animal deve ser efetuada numa superfície 

antiderrapante para não haver riscos de agravamento da lesão. Se o animal for incapaz de se 

movimentar sozinho, deve ser fornecida assistência, através de um arnês ou toalha, para que 

seja possível observar as tentativas de movimento voluntário que possam existir (Taylor, 2014). 

A geração do movimento do animal requer a função integral do tronco encefálico, cerebelo, 

medula espinhal, nervos motores periféricos e sensoriais, junções neuromusculares e músculos. 

Ou seja, requer a interação entre o NMS e o NMI. O NMS corresponde ao conjunto de tratos 

motores que têm origem no córtex cerebral e tronco cerebral e se estendem ao longo do tronco 

cerebral e medula, para fazer sinapse com o NMI, de modo a modular a sua atividade que é 

essencialmente inibitória. Este sistema tem como função iniciar e manter os movimentos 

normais do animal e manter o tónus muscular dos músculos extensores, com intuito de suportar 

o corpo contra a gravidade. Por sua vez, o NMI é o neurónio eferente do sistema nervoso 
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periférico (SNP) que conecta o SNC ao músculo e que produz a contração muscular necessária 

para manter a postura, suportar o peso e proporcionar a marcha. Resumindo, as vias do NMS 

são responsáveis por estimular o NMI apropriado, que consequentemente induz as fases 

posturais e de prostração (Varejão et al., 2004; Garosi, 2005a; deLahunta & Glass, 2009a).  

Dentro das diversas alterações neurológicas na marcha podemos encontrar: 

 Paresia – é definida como sendo a incapacidade de suportar peso ou uma deficiência na 

capacidade de gerar movimento. A paresia implica a presença de algum movimento voluntário, 

ao contrário da paralisia (sufixo - plegia) que implica a ausência de função motora voluntária 

(alguns autores associam também há ausência de sensibilidade). A diferença entre estes dois 

termos reside apenas na gravidade da lesão, pois a localização anatómica é a mesma. A paresia 

pode ser descrita como monoparesia (paresia de um membro), paraparesia (paresia dos MP), 

tetraparesia ou quadriparesia (paresia dos quatro membros) ou hemiparesia (paresia dos MT e 

MP do mesmo lado) (Varejão et al., 2004; Lorenz et al., 2011; Garosi, 2012; Schatzberg et al., 

2013). A paresia é apenas evidente quando ocorre rutura/lesão das vias descendentes do NMS 

(paresia/-plegia de NMS) ou em lesões que afetem as unidades de NMI (paresia/-plegia de 

NMI), sendo que essa diferenciação deve ser feita através da avaliação dos reflexos espinhais, 

da massa e tónus muscular (Quadro 2) (Lorenz et al., 2011; Garosi, 2012); 

 Ataxia – é definida como uma incoordenação de movimento. A ataxia pode surgir de 

lesões na medula espinhal/nervo sensorial periférico (ataxia geral propriocetiva), de lesões 

vestibulares (ataxia vestibular) ou de uma lesão cerebelar (ataxia cerebelar). A ataxia geral 

propriocetiva (GP), muitas vezes presente em cães com HDI, resulta da rutura/lesão das vias 

ascendentes gerais propriocetivas, responsáveis por transmitem a localização espacial do 

pescoço, tronco e membros. Quando estas vias deixam de ser transmitidas para o cérebro criam-

se diversos movimentos anormais como dismetria, cruzamento dos membros, défices 

propriocetivos, entre outros (Garosi, 2012; Schatzberg et al., 2013). Devido à estreita relação 

anatómica destas vias com as vias de NMS, a ataxia está normalmente presente em simultâneo 

com a paresia de NMS em doenças da medula espinhal. A observação da marcha continua a ser 

o teste mais sensível para avaliar a presença de ataxia propriocetiva e não o teste de 

posicionamento propriocetivo (Parent, 2010; Lorenz et al., 2011). 

 Claudicação – está geralmente associada há dor em doenças ortopédicas, mas também 

pode surgir em disfunções nervosas (sinal de raiz). O sinal de raiz é um sinal clínico que surge 
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quando ocorre encarceramento do nervo espinhal devido à extrusão lateral do DI ou devido a 

um tumor na raiz nervosa, causando muita dor no membro afetado (Garosi, 2012; Taylor, 2014). 

2.2.4.2. Palpação  

A inspeção e palpação do sistema músculo-esquelético e tegumentar deve ser efetuada com o 

objetivo de detetar focos de dor, zonas com mobilidade restrita, elevações (neoplasias), etc. Na 

cabeça deve-se avaliar a presença de assimetrias ou focos de dor. Depois começa-se por aplicar 

pressão sobre os processos espinhosos e transversos da coluna vertebral para detetar zonas com 

deformidades, dor ou hiperestesia. A presença de dor na coluna pode ser indicativa de HDI. O 

pescoço também deve ser abordado, realizando-se movimentos de flexão, extensão e 

lateralização com intuito de detetar alguma manifestação de dor por parte do animal, frequente 

em hérnias cervicais. Por fim avalia-se os membros para descartar desordens músculo-

esqueléticas que muitas vezes mimetizam as doenças neurológicas. Durante a palpação dos 

músculos avalia-se se existe, por exemplo, atrofia muscular (presente em doenças de NMI) ou 

aumento do tónus muscular (presente em doenças de NMS) (Lorenz et al., 2011; Garosi, 2012). 

2.2.4.3. Reações Posturais 

As reações posturais são definidas como sendo um conjunto de respostas complexas, que 

permitem ao animal manter uma posição de estação. Uma reação postural normal requer a ação 

conjunta de todos os componentes sensitivos (proprioceção geral) e motores (MNI e MNS) do 

SNC e do SNP. Como tal, o teste da reação postural é utilizado para determinar se o animal 

consegue reconhecer a posição dos seus membros no espaço (proprioceção). E embora não 

permita localizar topograficamente uma lesão, continua a ser uma chave importante no exame 

neurológico pois ajuda na deteção de disfunções neurológicas subtis que podem não ser óbvias 

durante a avaliação da marcha (Varejão et al., 2004; Schatzberg et al., 2013; Taylor, 2014).  

Para avaliar as reações posturais podemos utilizar o teste de posicionamento propriocetivo, teste 

do “carro de mão”, reação de salto, reação postural extensora de contato com o solo, reação de 

hemi-postura e hemi-andamento, reação de colocação dos membros e resposta cervical tónica. 

O teste de posicionamento propriocetivo e o de reação de salto são os são efetuados com maior 

frequência por serem de fácil execução. Só quando estes testes dão uma resposta contraditória 

é que se opta por efetuar os restantes (Parent, 2010; Lorenz et al., 2011; Schatzberg et al., 2013).  
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O teste de posicionamento propriocetivo é considerado, por alguns autores, como um dos 

melhores testes para avaliar a proprioceção em cães ambulatórios (Parent, 2010). O teste mais 

simples consiste na colocação da face dorsal da extremidade do um membro em contacto com 

o solo e o animal deve corrigir de imediato essa posição, em 1-3 segundos (Varejão et al., 2004). 

Como as vias da proprioceção são sensíveis à compressão (Ex: hérnias discais), as alterações 

no posicionamento propriocetivo podem ocorrer antes que as alterações motoras (paresia) sejam 

detetadas (Lorenz et al., 2011). O teste de reação de salto consiste em colocar todo o peso do 

animal num só membro, forçando-o a deslocar-se para a frente ou em direção lateral. Como o 

centro de gravidade se altera com este movimento, o animal deverá mover o seu membro, de 

modo a acomodar a nova posição corporal (Varejão et al., 2004). Uma fraca iniciação da reação 

ao salto sugere défices propriocetivos e uma fraca execução sugere anormalidades no sistema 

motor (paresia). Este teste é mais sensível que outros testes em detetar défices menores e muito 

útil para determinar a assimetria entre lados (Parent, 2010; Lorenz et al., 2011). 

2.2.4.4. Reflexos Espinhais 

Os reflexos espinhais testam a integridade dos componentes sensitivos e motores do arco 

reflexo e a influência das vias motoras descendentes (NMS) no reflexo. O arco reflexo inclui 

um recetor, um nervo periférico aferente, sinapse na coluna dorsal da substância cinzenta, no 

segmento medular correspondente, e um nervo periférico eferente que envia a resposta ao 

respetivo músculo (Varejão et al., 2004; deLahunta & Glass, 2009a; Lorenz et al., 2011).  

Os reflexos espinhais avaliam essencialmente a integridade das intumescências (C6-T2 e L4-

S3) correspondentes ao nervo estimulado, permitindo diminuir ainda mais a localização da 

lesão. Lesões que ocorram ao nível das intumescências ou que afetem o SNP resultam na perda 

ou diminuição do reflexo espinhal e na redução da massa e tónus muscular. Lesões que ocorram 

craniais à intumescência (lesão de NMS) resultam em reflexos espinhais normais ou 

exagerados, devido à libertação do efeito inibitório do NMS sobre o NMI (Garosi, 2012).  

A avaliação dos reflexos espinhais deve ser efetuada com o animal em decúbito lateral, sendo 

os membros pélvicos testados em primeiro lugar e o tónus muscular novamente avaliado 

(Lorenz et al., 2011). Em animais paréticos, os reflexos dos membros afetados devem ser 

igualmente avaliados, de modo a categorizar a paresia de NMS ou de NMI (Garosi, 2005a). 
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Os reflexos espinhais podem ser subdivididos em 3 grupos: 

 Reflexos Miotáticos: são reflexos iniciados com o estiramento dos tendões ou fusos 

musculares. Os reflexos que podem ser avaliados neste grupo são diversos (Tabela 2), mas os 

que são normalmente avaliados com mais frequência são: 

 Reflexo Patelar: é o reflexo miotático mais importante e fiável do exame neurológico. 

Com o membro pélvico semi-fletido, suportado com uma mão, efetua-se a precursão do 

ligamento patelar com o plexímetro. A precursão induz a contração reflexa do músculo 

quadríceps femoral e consequente extensão da articulação do joelho. Este reflexo permite 

avaliar a integridade dos segmentos medulares L4-L6 e o nervo femoral e como tal, 

quando existe uma lesão nessa zona, o reflexo torna-se ausente ou diminuído. Contudo 

podem surgir exceções, o reflexo pode encontrar-se ausente em cães mais velhos e 

aumentado em lesões do nervo ciático ou do segmento medular L6-S2 pela perda da 

função dos músculos antagonistas do quadríceps (Pseudo-hipereflexia) (Varejão et al., 

2004; Garosi, 2005a; Schatzberg et al., 2013; Taylor, 2014); 

 Reflexo Tibial Cranial: é um reflexo de interpretação mais difícil e menos fidedigno. 

O reflexo consiste em percutir o músculo tibial cranial, atingindo-o distal à extremidade 

proximal da tíbia, de modo ocorrer flexão da articulação tarsiana. Este músculo é inervado 

pelo nervo peroneal (ramo do nervo ciático), que tem origem nos segmentos medulares 

L6-L7. A diminuição/ausência do reflexo deve ser sempre interpretada de forma prudente 

(Varejão et al., 2004; Lorenz et al., 2011); 

 Reflexo Ciático: este reflexo, pouco descrito na literatura, consiste em percutir na 

depressão existente entre o trocânter maior do fêmur e a tuberosidade isquiática, de modo 

a obter a flexão da articulação tarsiana. Ele avalia a integridade do nervo ciático, dos 

segmentos medulares L6-S1 e do nervo fibular (ramo do nervo ciático) (Taylor, 2014); 

 Reflexo Extensor radial do carpo: é o reflexo mais importante do MT, porém de difícil 

interpretação. Com o membro seguro por baixo do cotovelo e o carpo fletido, efetua-se a 

precursão do músculo extensor radial do carpo, próximo da sua origem. Como resultado 

ocorre extensão da articulação do carpo, permitindo avaliar os segmentos medulares C7-

T2 e nervo radial (Varejão et al., 2004; Garosi, 2005a; Lorenz et al., 2011).  



 

23 

 

2014 O Uso da Tomografia Computorizada no diagnóstico de hérnias discais em Canídeos 

 

 

  Reflexos Nociceptivos: são reflexos iniciados por um estímulo nociceptivo (doloroso), 

que avaliam apenas a integridade do arco reflexo (Varejão et al., 2004): 

 Reflexo Flexor: é iniciado aplicando um estímulo nociceptivo, o menos doloroso 

possível, nos dígitos do animal. O estímulo causa uma flexão reflexa do membro, com 

flexão de todas as articulações. Se o reflexo estiver ausente, deve-se testar os dedos 

mediais e laterais, com a ajuda de uma pinça hemostática, para avaliar qual o nervo 

lesionado (Garosi, 2012). A compressão do dedo lateral e medial do MP permite avaliar 

as vias sensitivas do arco reflexo, que estão a cargo do nervo ciático e do nervo safeno 

(ramo do nervo femoral que se origina nos segmentos L4-L6), respetivamente, e as vias 

motoras mediadas pelo nervo ciático (Lorenz et al., 2011). A diminuição/ausência da 

resposta indica uma lesão de MNI, que afeta o nervo ciático ou os segmentos L6-S1. 

Relativamente ao MT, este reflexo permite avaliar o plexo braquial, com origem nos 

segmentos C6-T2. A compressão do dedo medial e lateral estimula as vias sensitivas que 

estão a cargo do nervo radial (origem nos segmentos C7-T2) e o nervo ulnar (origem nos 

segmentos C8-T1), respetivamente, ocorrendo a flexão de todas as articulações. A 

diminuição/ausência da resposta indica uma lesão do plexo braquial ou segmentos C6-

T2. É de salientar que durante o reflexo é possível avaliar, em simultâneo, o reflexo 

extensor cruzado e a perceção consciente da dor (Lorenz et al., 2011; Taylor, 2014); 

 Reflexo Perineal: é induzido através de uma leve estimulação da zona perineal com 

pinças hemostáticas, resultando na contração do esfíncter e flexão da cauda. A mesma 

resposta pode ser obtida através de um beliscão na glande do pénis ou na vulva (reflexo 

bulbocavernoso). Estes reflexos permitem avaliar o nervo pudendo (parte motora e 

sensitiva) e os segmentos medulares S1-S3. Em lesões de NMI, os reflexos encontram-se 

Membro Reflexo Nervo periférico 
Segmento 

medular 

Canal 

vertebral  

Torácico 

Bicipital Musculocutâneo C6-C8 C5-C7 

Tricipital Radial C7-T2 C6-T1 

Extensor radial do carpo Radial C7-T2 C6-T1 

Pélvico 

Patelar Femoral L4-L6 L3-L4 

Tibial cranial 
Peroneal  

(ramo do n. ciático) 
L6-L7 L4 

Ciático Ciático L6-S1 L4-L5 

Gastrocnémio Tibial (ramo do n. ciático) L7-S1 L4-L5 

Tabela 2 – Anatomia topográfica dos reflexos espinhais miotáticos (deLahunta & Glass, 2009a). 
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diminuídos/ausentes, ocorre incontinência urinária (bexiga de NMI) e os esfíncteres anais 

tornam-se flácidos, com consequente dilatação e incontinência fecal. Em casos de lesão 

parcial, pode-se optar por efetuar um exame retal, de modo a averiguar a força de 

contração do esfíncter anal (Varejão et al., 2004; Lorenz et al., 2011; Taylor, 2014); 

 Reflexo do tronco cutâneo: é obtido através de um estímulo tátil (pinça hemostática) 

na linha média dorsal da região toracolombar, de cada lado dos corpos vertebrais, desde 

a região lombo-sagrada até à cervico-torácica. As fibras sensitivas situadas na pele entram 

na medula espinhal pelas raízes dorsais e projetam-se cranialmente ao longo da medula, 

para efetuarem sinapse a nível dos segmentos C8-T1. Se a medula estiver intata até esses 

segmentos, ocorre sinapse no NMI de ambos os nervos torácicos laterais, levando à 

contração bilateral do músculo cutâneo do tronco. Em lesões medulares, o reflexo 

encontra-se ausente caudal ao segmento medular afetado e presente na zona cranial à 

lesão. A zona que corresponde à junção dessas duas áreas designa-se de nível sensorial. 

Como as raízes dos nervos toracolombares apresentam um trajeto caudo-ventral, o nível 

sensorial encontra-se 1 ou 2 corpos vertebrais caudais à lesão, sendo útil na localização 

de lesões entre os segmentos T3-L3. Este reflexo pode também estar ausente 

unilateralmente em lesões que afetem o plexo braquial ou o segmento C8-T1 desse 

mesmo lado (Varejão et al., 2004; Garosi, 2005a; Schatzberg et al., 2013; Taylor, 2014). 

 Reflexos Especiais: são reflexos impossíveis de serem obtidos em animais normais, por 

estarem relacionados com a desconexão do arco reflexo com o NMS. O reflexo de Babinski, 

pode ser obtido a nível dos MP. Ele consiste em golpear, com o cabo do plexímetro, a superfície 

caudo-lateral entre o tarso e os dígitos. Num animal com lesão de NMS, obterá como resposta 

flexão dorsal e afastamento dos dedos (entre si). Outro reflexo é o reflexo extensor cruzado, 

que pode ser observado aquando da realização de reflexo flexor. Numa lesão de NMS ocorre 

extensão do membro contra lateral, devido ao facto das fibras sensoriais do reflexo flexor 

enviarem fibras colaterais para os interneurónios do lado oposto da medula, causando excitação 

dos neurónios extensores (Varejão et al., 2004).  

2.2.4.5. Avaliação Sensorial 

A avaliação sensorial, que depende essencialmente de testes nociceptivos, nem sempre 

necessita de ser avaliada. No exame neurológico consegue-se recolher a informação necessária 

para averiguar se o animal tem alguma perceção da dor ou não. A avaliação sensorial permite 

obter informações relativamente à localização e à gravidade da lesão (Varejão et al., 2004). 
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A perceção da dor pode ir desde a hiperestesia (resposta exagerada à dor), hipoestesia 

(diminuição ligeira da perceção da dor) até à analgesia (perda total da perceção da dor). O 

animal em condições normais deve ter uma resposta comportamental através de vocalização, 

rotação da cabeça ou tentativa de agressão (perceção consciente). Os animais com lesão 

medular e sem função motora voluntária podem apresentar hipoestesia caudal à lesão, devido à 

rutura dos tratos ascendentes sensitivos na zona da lesão. Caso esse estímulo não cause uma 

resposta comportamental, deve-se testar se existe perda da perceção à dor profunda, através da 

compressão do dígito com uma pinça hemostática. As vias nervosas que transportam a dor 

profunda são pequenas, bilaterais e situadas na zona profunda da substância branca. Como tal, 

apenas uma lesão severa da medula espinhal é que pode causar a rutura destes tratos, tornando 

a capacidade de perceção da dor um importante indicador de prognóstico em animais com lesão 

severa da medula espinhal (Varejão et al., 2004; Taylor, 2014).  

2.2.4.6. Nervos Cranianos 

A avaliação dos nervos cranianos é uma etapa importante de qualquer exame neurológico 

(Consultar Anexo I). Em lesões da medula espinhal, as alterações dos nervos cranianos são 

muito raras. O que pode surgir com mais frequência é a síndrome de Horner em lesões dos 

segmentos T1-T3. A existência de alterações noutros nervos craniais pode ser indicativo de 

uma lesão multifocal ou difusa, ou de um problema independente (Parent, 2010).  
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2.2.5. Diagnóstico Anatómico 

Após a realização do exame neurológico, deve-se proceder à interpretação dos sinais clínicos e 

das alterações neurológicas para se definir uma possível localização da lesão (diagnóstico 

neuroanatómico). Um diagnóstico neuroanatómico preciso é essencial para a obtenção de uma 

boa lista de diagnósticos diferenciais. Esta lista vai permitir, por sua vez, ajudar a selecionar e 

a interpretar os exames complementares de diagnóstico (Schatzberg et al., 2013). 

Os défices neurológicos motores que um animal pode apresentar nos membros devem ser 

primeiro diferenciados em sinais de NMS, de NMI ou de ambos. Essa diferenciação, feita com 

a recolha de informação do exame neurológico (Tabela 3), vai permitir localizar a lesão numa 

das quatro regiões funcionais da medula espinhal (C1-C5; C6-T2; T3-L3; L4-S3) ou cérebro 

para consequentemente obter uma lista de diagnósticos diferenciais específicos da região 

medular (Consultar Anexo II). Por exemplo, um animal ambulatório com uma hérnia cervical 

C6-T2 tipicamente apresenta ataxia com sinais de NMI nos membros torácicos e sinais de NMS 

nos membros pélvicos (Lorenz et al., 2011; Schatzberg et al., 2013; Taylor, 2014).  

Critérios Paresia de NMI Paresia de NMS 

Postura Dificuldade em suportar o peso 

Posição de agachamento devido à 

flexão excessiva das articulações 

Muitas vezes normal, exceto 

quando o animal está paralisado 

Posição anormal dos membros 

(abduzidos, aduzidos, cruzados, 

apoiados nos nós dos dedos) 

Marcha Passadas curtas, com tendência para 

o colapso 

Marcha rígida e atáxica. Atraso na 

protração 

Função Motora Paresia flácida ou paralisia Paresia espástica ou paralisia 

Reflexos 

Espinhais 

Diminuídos ou ausentes Normais ou aumentados 

Tónus muscular 

em repouso 

Diminuído Ligeiramente aumentado 

Extensão/Flexão 

passiva dos 

membros 

Resistência diminuída Resistência ligeiramente aumentada 

Atrofia muscular Atrofia neurogénica severa e de 

rápida progressão 

Atrofia por desuso ligeira e de 

progressão lenta 

Tabela 3 – Critérios de diferenciação entre a paresia de NMI e a paresia de NMS (Garosi, 2012). 
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 Região Cervical (segmentos medulares C1-C5: vértebras C1-C5): 

As lesões medulares na região cervical causam sinais de NMS nos quatro membros do animal, 

com reações posturais diminuídas/ausentes, reflexos espinhais normais/aumentados (o reflexo 

extensor cruzado pode estar presente), tónus muscular normal/aumentado e hipoestesia caudal 

à lesão. As lesões unilaterais da medula causam hemiparesia e sinais de NMS que afetam os 

MT e MP ipsilaterais. Em lesões menos graves, pode apresentar apenas dor cervical sem 

alterações neurológicas ou ataxia GP com tetraparesia espástica de NMS. No entanto, nas lesões 

compressivas, os MP possuem geralmente sinais clínicos mais acentuados. Isso deve-se 

essencialmente ao facto das vias da propriocepção geral para os MP se situarem mais 

superficialmente e danificadas em primeiro lugar (Figura 7) (deLahunta & Glass, 2009b; 

Taylor, 2014). Com a progressão de doença, os sinais podem evoluir para tetraplegia espástica 

e em lesões mais graves pode ocorrer paralisia respiratória e morte por lesão do nervo frénico 

(origem nos segmentos C5-C7), responsável pela inervação motora do diafragma(Parent, 2010). 

 Região Cervico-Torácica (Segmentos medulares C6-T2: vértebras C5-T1): 

Uma lesão nesta área de medula espinhal resulta em tetraparesia e ataxia dos quatro membros 

(os MT possuem sinais mais exuberantes) ou tetraplegia. Os membros torácicos surgem com 

sinais de NMI devido à lesão dos neurónios motores que dão origem ao plexo braquial e os 

membros pélvicos evidenciam sinais de NMS e ataxia GP por lesão das vias de NMS e de 

proprioceção geral, respetivamente (Figura 7). Os reflexos podem estar ausentes/diminuídos 

Figura 7 – Mapeamento neurológico da medula espinhal. As setas verdes indicam as vias 

sensitivas, as setas vermelhas as vias motoras e a seta azul indica o sistema autónomo 

(Adaptado de Thomson & Hahn, 2012)  
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nos MT e normais/aumentados nos MP, mas se a lesão estiver confinada ao nível da substância 

branca os reflexos nos MT podem-se apresentar normais/aumentados. Para além disso, ocorrem 

défices nas reações posturais dos quatro membros, tónus muscular diminuído nos MT e 

aumentado no MP e em lesões crónicas pode-se observar uma atrofia neurogénica dos MT 

(deLahunta & Glass, 2009b; Lorenz et al., 2011). Quando as lesões ocorrem na substância 

cinzenta dos segmentos medulares T1-T2, o animal pode apresentar adicionalmente síndrome 

de Horner (miose, enoftalmia com prolapso da 3ª pálpebra e ptose), devido à lesão dos NMI 

que formam a inervação simpática para o olho. Se os segmentos C8-T1 estiverem envolvidos, 

ocorre uma diminuição/perda do reflexo do tronco cutâneo caudal à lesão. Para além disso, se 

ocorrer uma lesão severa nos segmentos C6-C7 (nervo frénico) também pode ocorrer paralisia 

respiratória (Lorenz et al., 2011; Taylor, 2014).  

 Região Toracolombar (Segmentos medulares T3-L3: vértebras T2-L3): 

As lesões que afetam esta região são as que mais frequentemente afetam os cães, devido à 

elevada prevalência de HDI na mesma. Nesta região as alterações neurológicas são limitadas 

aos membros pélvicos e como tal, em lesões de menor gravidade, vão apresentar-se com sinais 

de NMS (reflexos espinhais normais/aumentados; paraparesia espástica; défices nas reações 

posturais; aumento do tónus muscular), com hiperestesia no local da lesão (cifose) e 

hipoestesia/analgesia caudal à lesão (Parent, 2010; Taylor, 2014). Em lesões acima de T8-T9 

(torácicas craniais) o animal, mesmo não tendo os MT afetados, vai apresentar muita 

dificuldade em levantar-se e suportar o peso com os MT devido à perda do suporte do tronco 

(ataxia do tronco) (deLahunta & Glass, 2009b; Parent, 2010). 

Em lesões mais graves, o animal pode apresentar paraplegia espástica, perda do reflexo do 

tronco cutâneo na zona caudal à lesão, atrofia muscular por desuso, incontinência urinária 

(bexiga de NMS) e/ou incontinência fecal e em casos muito severos, analgesia caudal à lesão 

(Figura 7), postura de Schiff-Sherrington (lesões agudas severas, normalmente transversais). O 

reflexo extensor cruzado pode ser observado nos MP e normalmente é indicativo de lesão severa 

e crónica (Parent, 2010; Lorenz et al., 2011; Taylor, 2014).  

 Região Lombo-sagrada (Segmentos medulares L4-S3: vértebras L4-L5 nos cães): 

As lesões que afetam a região lombo-sagrada (intumescência lombar – plexo pélvico) causam 

tipicamente sinais de NMI nos membros pélvicos, sem afeção dos membros torácicos. Os MP, 
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ao terem sinais de NMI, vão apresentar ataxia e paresia/paraplegia flácida, possível diminuição 

do tónus muscular, reflexos espinhais diminuídos/ausentes, atrofia muscular neurogénica em 

lesões não-agudas, défices nas reações posturais (em lesões graves estão ausentes), 

hipoestesia/analgesia caudal à lesão e dor lombar acentuada. Se houver lesão severa dos 

segmentos medulares S1-S3 (nervo pudendo), pode ocorrer incontinência urinária (Bexiga de 

NMI) e fecal, com atonia e arreflexia dos esfíncteres, e paralisia da cauda (Figura 7). No 

entanto, se a lesão for focal e localizada no espaço intervertebral L4-L5, dá origem a uma bexiga 

de NMS por não ocorrer afeção dos segmentos medulares sacrais (Parent, 2010; Taylor, 2014). 

Lesões que ocorram entre o espaço intervertebral L5-L6 e a junção lombo-sagrada vão danificar 

os segmentos medulares caudais e a cauda equina (coleção de raízes nervosas L7, sacrais e 

caudais) que, por sua vez, lesionam o nervo ciático, pudendo, nervos caudais e parte do nervo 

femoral. As lesões que comprimam esses nervos (Ex: estenose lombo-sagrada degenerativa) 

causam dor lombo-sagrada, claudicação uni-/bilateral e, em lesões severas, sinais de NMI com 

analgesia caudal à lesão. (Parent, 2010; Lorenz et al., 2011; Taylor, 2014). 

2.2.6. Determinação da gravidade da lesão 

A determinação da gravidade da lesão é uma fase importante do diagnóstico, pois ajuda na 

avaliação do prognóstico da lesão. Alguns clínicos utilizam sistemas de classificação para 

ajudar a prognosticar e a monitorizar a resposta ao tratamento, sendo a escala modificada de 

Frankel (Tabela 4) e a Texas Spinal Cord Injury Scale (TSCIS) exemplos de sistemas que se 

baseiam na avaliação da marcha, reações posturais e testes nociceptivos (Levine, G. J. et al., 

2009; Taylor, 2014). 

 

Graus de lesão Escala Modificada de Frankel 

0 Tetraplegia/Paraplegia sem nocicepção profunda 

1 Tetraplegia/Paraplegia sem nocicepção superficial 

2 Tetraplegia/Paraplegia com nocicepção  

3a Tetraparesia/Paraparesia não-ambulatória sem suporte do peso 

3b Tetraparesia/Paraparesia não-ambulatória com suporte do peso 

4 Tetraparesia/Paraparesia ambulatória e ataxia 

5 Apenas hiperestesia 

Tabela 4 – Escala modificada de Frankel (Levine, G. J. et al., 2009). 
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2.3. APRESENTAÇÃO CLÍNICA 

2.3.1. Hérnias Discais Cervicais 

As hérnias discais cervicais são reportadas em 12,9% a 37% dos cães com HDI (Fluehmann et 

al., 2006; Brisson, 2010). A maioria desses animais apresenta hérnias de extrusão e apesar de 

ser mais comum em raças CD (especialmente os dachshunds e os beagles), também pode 

ocorrer com frequência em raças NCD (médio e grande porte). Os estudos que foram realizados 

determinam que nas raças de pequeno porte as HDI ocorrem mais entre C2-C3 e C3-C4, 

enquanto nas raças NCD de grande porte ocorrem mais entre C6-C7, havendo um decréscimo 

da taxa de incidência à medida que progredimos caudalmente pelos espaços intervertebrais. 

Relativamente às raças de grande porte, é importante realçar que estes animais têm 

frequentemente uma malformação e/ou instabilidade associada, a espondilomielopatia cervical 

(síndrome de Wobbler) (Cherrone et al., 2004; Brisson, 2010; Coates, 2012).  

O sinal clínico mais comum é a hiperestesia ou dor cervical causada pela irritação das meninges 

e do ligamento longitudinal dorsal. Ao contrário das hérnias discais toracolombares, a herniação 

do disco na zona cervical raramente causa uma mielopatia compressiva suficiente para provocar 

tetraparesia ou tetraplegia. Isso deve-se provavelmente ao facto da proporção entre o diâmetro 

de canal vertebral e o diâmetro da medula espinhal ser maior nessa zona, permitindo a 

ocorrência da extrusão de grandes quantidades de material nuclear sem comprometimento da 

medula (Brisson, 2010; Platt & daCosta, 2013; Taylor, 2014). No entanto, na zona cervical 

caudal, os animais podem ter sinais clínicos mais severos devido ao maior diâmetro medular 

nessa zona (intumescência cervical) (Cherrone et al., 2004). Os défices neurológicos que os 

cães podem apresentar são claudicação uni/bilateral do MT com sinal de raiz (extrusão 

dorsolateral em C4-C7), tetra/hemiparesia com ataxia GP dos 4 membros (mais grave nos MP) 

e, em casos severos e agudos, hemi/tetraplegia com/sem perda da sensibilidade profunda e 

dificuldades respiratórias (raramente reportado) (Cherrone et al., 2004; Brisson, 2010; Lorenz 

et al., 2011). 

A diminuição ou ausência dos reflexos espinhais nos MT, por regra, indicam uma lesão cervical 

caudal (C6-T2). No entanto num estudo recente, Forterre et al. verificou que o reflexo flexor 

(reflexo espinhal mais usado para os MT) é pouco preciso na determinação da localização da 

lesão em hérnias cervicais, havendo 36% dos animais com reflexo flexor diminuído que 

apresentavam na realidade lesão cervical cranial em C2-C3 ou C3-C4 (Forterre et al., 2008). 
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2.3.2. Hérnias Discais Toracolombares 

As hérnias discais toracolombares são as que mais frequentemente ocorrem nos canídeos, com 

uma taxa de incidência de 63% a 87% (Coates, 2000; Fluehmann et al., 2006; Brisson, 2010). 

Os discos intervertebrais entre T12 e L3 são os que têm um maior risco de herniarem, mas os 

que são afetados com maior frequência, principalmente nas raças CD, são os espaços 

intervertebrais T12-T13 e T13-L1 (Ferreira et al., 2002; Levine, J. M. et al., 2009; Brisson, 

2010; Aikawa et al., 2012a; Aikawa et al., 2012b). Apesar das raças CD, principalmente os 

Dachshunds, serem as mais afetadas por hérnias de extrusão, as raças NCD também podem 

desenvolver este tipo de hérnias com alguma frequência, sendo os locais mais comuns de 

herniação os T13-L1, L1-L2 seguido dos L2-L3 (Macias et al., 2002). Ainda que relativamente 

raro, as hérnias na região torácica superior (T1-T9) também podem ocorrer nas raças de grande 

porte. Num estudo recente, reportou-se que as raças de grande porte têm uma prevalência total 

de 10,7% de adquirir hérnias nessa zona. Nesse estudo determinou-se também que os espaços 

T2-T3 e T4-T5 eram os mais afetados e o Pastor Alemão a raça mais incidente (Hearon et al., 

2014). 

As hérnias discais toracolombares podem causar diversos graus de dor toracolombar e de 

défices neurológicos. Em estadios iniciais, o animal pode começar por manifestar apenas uma 

ataxia GP dos membros pélvicos e paraparesia ambulatória, mas com a progressão da lesão ou 

em lesões mais severas, o animal apresenta sinais clínicos como paraparesia não ambulatória 

ou paraplegia, disfunção urinária e em casos mais graves, perda da sensibilidade profunda. Os 

sinais clínicos podem ser intermitentes e lentamente progressivos, mas em lesões muito severas 

a paraplegia de início agudo com perda da sensibilidade profunda também pode ocorrer como 

sinal primário. De facto, uma hérnia de extrusão aguda ou hiperaguda pode mesmo dar origem 

a sinais clínicos de choque espinhal ou postura de Schiff-Sherrington. Estes sinais indicam uma 

lesão medular aguda e severa, mas não permitem determinar um prognóstico (Coates, 2000; 

Griffin et al., 2009a; Brisson, 2010; Aikawa et al., 2012a).  

Em termos de exame neurológico, um animal apresenta sinais de NMS nos membros pélvicos 

quando a lesão é entre T3-L3 e sinais de NMI nos membros pélvicos quando a lesão ocorre na 

região lombo-sagrada (L4-S3), por afeção da intumescência lombo-sagrada (Tabela 3) 

(Brisson, 2010). 
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2.4. EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO 

Após a determinação da localização neuroanatómica da lesão medular, torna-se imprescindível 

realizar exames complementares de diagnóstico para se estabelecer um diagnóstico definitivo 

(Taylor, 2014). Para o diagnóstico das HDI, existe um leque de exames imagiológicos que 

podem ser utilizados e que nos permitem determinar a localização da hérnia, o tipo de hérnia 

presente e, em alguns exames, a lateralização da mesma. Mas antes de se proceder à realização 

desses exames deve ser feita uma avaliação pré-anestésica, que incluí hemograma, bioquímica 

e urianálise. Quando existe incontinência urinária deve-se também efetuar uma cultura urinária 

e em cães geriátricos uma radiografia torácica (Griffin et al., 2009b). 

2.4.1. Radiografia Simples 

Em animais com suspeita de HDI, o exame radiográfico deve ser efetuado com o animal sedado 

ou sob anestesia geral para permitir um correto posicionamento do animal. O exame é usado 

principalmente para excluir determinadas doenças (Ex: discoespondilite, neoplasias, 

malformações vertebrais) que possuam sintomatologia clínica semelhante às HDI. É um exame 

que não deve ser utilizado, de forma isolada, para o diagnóstico definitivo de HDI devido à 

baixa precisão na identificação do local de herniação, havendo estudos que relatam taxas de 

precisão de apenas 35% na identificação correta do local (s) de extrusão do disco (Somerville 

et al., 2001; Platt & daCosta, 2013; Widmer & Thrall, 2013). Para além disso, possui outras 

desvantagens como a falta de informação sobre a lateralização da lesão, sobre a extensão e o 

grau de compressão da medula espinhal e a presença de outras lesões (Brisson, 2010).  

As características radiográficas das HDI incluem o estreitamento do espaço do disco 

intervertebral (DI), espaço do DI em forma de cunha, aumento da sobreposição dos processos 

articulares, diminuição do diâmetro do forâmen intervertebral e presença de material discal 

mineralizado no interior do canal vertebral ou do forâmen intervertebral. O estreitamento do 

espaço do DI é o sinal radiográfico que possui maior sensibilidade (sensibilidade moderada) 

em detetar herniações do disco (Griffin et al., 2009b; Brisson, 2010; Widmer & Thrall, 2013).  

2.4.2. Mielografia 

A mielografia é uma técnica invasiva, que consiste na introdução de meio de contraste iodado 

não iónico dentro da cisterna lombar ou cisterna magna para facilitar a identificação 

radiográfica do espaço subaracnoide. Apesar de não permitir a identificação direta da medula, 
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a mielografia permite identificar zonas de compressão ou de oclusão da coluna de contraste 

subaracnoide pela atenuação do meio de contraste (Lorenz et al., 2011; Kerwin et al., 2013).  

A mielografia é um meio bastante preciso para o diagnóstico de HDI. Em alguns estudos 

efetuados ao longo dos anos tem sido reportado taxas de precisão que rodam os 72% e os 97% 

na determinação da localização da lesão e taxas de precisão entre 53% os 100% na determinação 

do local de lateralização (Brisson, 2010). Inclusive, em estudos mais recentes, verificou-se que 

sensibilidade relativa da mielografia em detetar hérnias toracolombares era de 83,6% (Kerwin 

et al., 2013), podendo chegar aos 94,7% em hérnias de extrusão toracolombares detetadas 

apenas em raças condrodistróficas (Hecht et al., 2009).  

As projeções laterais, ventro-dorsais e oblíquas (30º) são projeções úteis para determinar a 

localização longitudinal e circunferencial da lesão e a extensão da mesma. As projeções 

oblíquas ou a combinação das oblíquas com as ventro-dorsais são usadas para determinar a 

lateralização das hérnias (Gibbons et al., 2006; Lorenz et al., 2011). Nas hérnias de extrusão 

podem-se observar as seguintes características mielográficas: desvio dorsal/lateral das colunas 

de contraste no local da extrusão, diminuição da espessura das colunas de contraste no mesmo 

local, que se pode estender ao longo de duas ou mais vértebras, e material de extrusão com 

distribuição assimétrica (Macias et al., 2002). Quando existem hérnias muito lateralizadas a 

mielografia pode-se apresentar normal, mas isso só ocorre em casos pontuais (Dewey, 2013a). 

Por sua vez, nas hérnias de protrusão observa-se um desvio dorsal ou dorso-lateral focal das 

colunas de contraste e uma leve diminuição da espessura das mesmas no local de protrusão do 

disco (Macias et al., 2002). É de realçar que animais que possuam edema medular, hemorragia 

extensa ou necrose secundária à herniação do disco pode desenvolver um padrão intramedular 

que pode ocultar o local de compressão extradural. (Lorenz et al., 2011; Kerwin et al., 2013).  

A mielografia é um meio invasivo e com potencial para causar artefactos e diversas reações 

adversas ao meio de contraste como convulsões (reação mais comum), arritmias cardíacas, 

apneia e exacerbação das mielopatias. Devido a esse fatores, a mielografia acaba por ter poucas 

indicações sempre que a RM ou a TC está disponível (Tidwell & Kent, 2013). No entanto, 

existem alguns exemplos em que mielografia é o exame de preferência. Um desses exemplos é 

no caso da espondilomielopatia cervical ou da estenose degenerativa lombo-sagrada em que é 

necessário mielografias dinâmicas para se poder avaliar os efeitos da tração, flexão e extensão 

nas lesões, difíceis de serem avaliados na RM ou na TC (Robertson & Thrall, 2011).  
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2.4.3. Tomografia Computorizada (TC)  

A tomografia computorizada (TC) é um dos exames imagiológicos mais utilizados no 

diagnóstico de lesões e doenças do SNC. Na TC helicoidal, a aquisição da imagem é conseguida 

pela rotação a 360º da ampola de raio-X e pelo deslizamento longitudinal simultâneo da mesa 

de exame através do túnel (grantry) - um equipamento em forma de anel, que contém 

essencialmente uma ampola raio-X, um conjunto de detetores e outros equipamentos 

associados. O feixe de raio-X ao atravessar os segmentos do corpo do animal sofre atenuações 

diferentes em cada unidade de volume (Voxel), que dependem das propriedades químicas e 

físicas dos tecidos. Os detetores eletrónicos, situados no lado oposto da ampola de raio-X, 

absorvem e convertem essa radiação remanescente em sinal digital que, por sua vez, é 

transmitido para o sistema informático que calcula a densidade de cada Voxel – o coeficiente 

de atenuação linear. Estes valores médios de atenuação de cada Voxel, expressos em Unidades 

de Hounsfield (UH), são depois apresentados como elementos de imagem (pixels) com 

determinadas tonalidades de cinza para, por fim, produzirem a imagem final. Contudo, como 

apenas conseguimos distinguir 20-30 tonalidades de cinzento, podemos manipular a amplitude 

da escala de cinzentos (escala de Hounsfield) em conformidade com o tipo de tecidos a avaliar, 

de forma a aumentar/diminuir o contraste. Isso consegue-se através da escolha do nível da 

janela (WL - define a cor cinzenta central) e da largura da janela (WW - define a gama de UH). 

Esta manipulação da escala de Hounsfield permite ajustar o estudo aos tecidos pretendidos e 

otimizar a sua observação na imagem de TC, de modo a possibilitar a deteção de diferenças nas 

tonalidades entre tecidos, com densidades semelhantes. Por exemplo, nas HDI podemos usar 

uma janela osso (WL: 400-500 UH; WW: > 1500 UH) ou uma janela de tecidos moles (WL: 

40-50 UH; WW: 400-500 UH) para avaliar alterações de valores de atenuação semelhantes ao 

do osso (material herniado) ou semelhantes ao dos tecidos moles (medula espinhal), 

respetivamente (Ohlerth & Scharf, 2007; Varejão et al., 2007; Saunders & Ohlerth, 2011; 

Tidwell & Kent, 2013).  

Adicionalmente, durante o processamento dos dados, podemos utilizar filtros (algoritmos de 

reconstrução de imagem) para melhorar as imagens, de acordo com uma região de interesse. 

Existem diversos algoritmos, no entanto para a visualização de HDI utiliza-se normalmente 

algoritmos de osso e de tecidos moles. O algoritmo de tecidos moles (algoritmo de frequência 

espacial baixa ou média) permite suavizar a imagem e assim reduzir o ruído da imagem, de 

modo a melhorar a resolução de contraste. Este algoritmo deve ser utilizado para realçar zonas 
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do corpo que possuam objetos de pequeno contraste (Ex: medula óssea), sendo necessária a 

configuração de uma janela estreita (janela de tecidos moles) para maximizar a diferença dos 

tons de cinzento entre os tecidos, que contenham valores de densidade próximos. O algoritmo 

de osso (algoritmo de frequência espacial alta) é um algoritmo que permite aumentar a nitidez 

da imagem em detrimento do aumento do ruído. É um algoritmo que pode ser usado em porções 

do corpo do animal que contenham objetos de maior contraste (Ex: osso), sendo neste caso 

necessária a configuração de uma janela ampla (janela de osso) para permitir a exposição de 

uma vasta gama de densidades dentro da escala de cinzentos (Schwarz & O’Brien, 2011).  

A TC é um meio de diagnóstico que para além de permitir obter, de forma rápida (média de 4 

minutos nas TC helicoidais), secções transversas de toda a coluna vertebral sem que haja 

sobreposição de estruturas anatómicas, também permite obter, através da reformatação 

multiplanar, reconstruções multiplanares e tridimensionais de alta qualidade, fornecendo assim 

uma boa resolução espacial da lesão (Robertson & Thrall, 2011; Kerwin et al., 2013).  

 

 

Com a melhoria na resolução de contraste relativamente à mielografia, a TC torna-se 

particularmente útil na deteção de material discal mineralizado no canal vertebral e de 

hemorragias epidurais agudas associadas (Robertson & Thrall, 2011). Nas imagens de TC não-

contrastadas, as hérnias de extrusão agudas caracterizam-se como sendo uma massa extradural 

heterogénea hiperdensa/hiperatenuante dentro do canal vertebral, com perda da gordura 

epidural no local de extrusão e consequente compressão e deslocamento da medula espinhal 

(Figura 8). Em extrusões discais crónicas, o material torna-se mais homogéneo e mais 

Figura 8 – TC não-contrastada em algoritmo de tecidos moles evidenciando, em corte transversal 

(esquerda) e no plano sagital (direita), uma hérnia de extrusão (1) entre T13-L1 e uma hérnia de 

protrusão (2) entre L1-L2 (Imagens gentilmente cedidas pelo Centro de Imagem Montenegro) 
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hiperatenuante, muito possivelmente pelo aumento do grau de mineralização. A hemorragia 

epidural, que está normalmente associada às hérnias de extrusão, surge sob a forma de áreas 

irregulares craniais e caudais ao material discal e são levemente mais atenuantes ou hiperdensas 

que a medula espinhal. No entanto é necessário realçar que, na maior parte das vezes, a 

hemorragia não se consegue distinguir do material herniado, pelo sangue se misturar com o 

material discal (Olby et al., 2000; Griffin et al., 2009b; daCosta & Samii, 2010).  

A TC não-contrastada, em comparação com a mielografia, é um meio com poucos efeitos 

adversos e com maior precisão na determinação da localização e lateralização das HDI, 

principalmente em raças CD. Em diversos estudos que foram efetuados em animais com hérnias 

discais toracolombares, a TC não-contrastada obteve taxas de precisão de 81,8% a 100% na 

determinação do local de extrusão quando confirmadas cirurgicamente, enquanto a mielografia 

obteve taxas de precisão entre os 83,6% e os 94,7% (Olby et al., 2000; Hecht et al., 2009; Israel 

et al., 2009; daCosta & Samii, 2010; Kuroki et al., 2013). Na determinação da lateralização da 

lesão, a TC não-contrastada também prevalece sobre a mielografia. Num estudo efetuado por 

Hecht et al., a lateralização e localização das hérnias de extrusão foram corretamente 

identificadas em 78,9% dos cães utilizando a mielografia e em 85,3% dos cães utilizando a TC 

helicoidal (Hecht et al., 2009). Contudo estes estudos foram focados nas HDI agudas, não 

havendo, por enquanto, quaisquer dados relativos à sensibilidade diagnóstica da TC não-

contrastada em hérnias de protrusão não mineralizadas (daCosta & Samii, 2010). 

Quando o material discal possui características de atenuação de tecidos moles (disco não 

mineralizado) não se consegue, na maior parte das vezes, identificar a lesão compressiva pela 

TC não-contrastada (Olby et al., 2000). Nesses casos deve-se optar por administrar meio de 

contraste iodado no espaço subaracnoide e efetuar uma mielografia-TC para detetar as 

compressões extradurais existentes. A combinação da mielografia com a TC vai permitir 

visualizar com maior detalhe estreitamentos do espaço subaracnoide e distribuições desiguais 

do meio de contraste e diferenciar com maior precisão as lesões compressivas. Obviamente que 

a utilização de meio de contraste na TC invalida a potencial vantagem do diagnóstico das HDI 

com os efeitos adversos associados à mielografia, mas como apenas se utiliza um quarto da 

dose de meio de contraste da mielografia convencional os efeitos associados ao meio de 

contraste são minimizados (Griffin et al., 2009b; Robertson & Thrall, 2011; Mai, 2013). 
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Em alternativa, a sensibilidade da TC pode ser aumentada com o uso de meio de contraste 

intravenoso (IV). A aplicação do meio de contraste IV torna-se útil para a localização de zonas 

inflamatórias presentes nas compressões medulares, ajudando no diagnóstico das HDI e não 

acarretando tantos riscos quando comparada com a mielo-TC (Ohlerth & Scharf, 2007). Existe 

mesmo um estudo que considera este exame tão efetivo quanto à mielo-TC para determinar o 

nível e lateralização das compressões causadas por hérnias de extrusão (Schroeder et al., 2011).  

2.4.4. Ressonância Magnética (RM) 

A RM é o método de diagnóstico não invasivo mais sensível para a avaliação dos tecidos moles, 

sendo o exame de eleição para o estudo das alterações do SNC. A RM é baseada nas 

propriedades magnéticas dos átomos de hidrogénio, abundantes em tecidos contendo água. Os 

núcleos dos átomos isótopos possuem um movimento de rotação sobre o seu próprio eixo (net 

spin) e como os protões possuem carga elétrica, o net spin adquire um campo magnético, 

designado de momento magnético. Com a aplicação de um campo magnético externo, os 

núcleos alinham-se paralelamente ao campo, criando um vetor de magnetização. Quando se 

criam pulsos de radiofrequência (RF) específica, ocorre uma modificação da sua orientação 

com o campo magnético. Quando a emissão é interrompida, o vetor de magnetização volta à 

sua posição inicial e à medida que recupera o seu alinhamento pelos processos de relaxamento, 

os protões emitem uma energia de RF e criam um sinal proporcional à magnitude do 

alinhamento inicial. Esses sinais são depois captados e transformados por um processo 

matemático (Transformação de Fourier) para formação da imagem. Uma boa imagem é a que 

evidencia contraste dos tecidos. Este depende da intensidade do sinal emitida pelos tecidos que, 

por sua vez, é criada pelas diferenças nos tempos de relaxamento (T1 e T2) dos mesmos 

(daCosta & Samii, 2010; Hecht & Adams, 2010; Ginja et al., 2011; Lorenz et al., 2011). 

Um estudo completo compreende várias sequências de imagens que exploram características 

específicas do comportamento dos protões de hidrogénio dependendo da(s) molécula(s) onde 

se encontram inseridos. Para o estudo das HDI podem-se usar as sequências: 

 Ponderadas em T1: são imagens com boa resolução, o que permite a identificação de 

estruturas anatómicas. Nesta sequência, a gordura é hiperintensa enquanto as estruturas 

que contenham fluidos e baixas no conteúdo em proteínas (LCR) são hipointensas; 

 Ponderadas em T2: são imagens capazes de diferenciar a substância branca e cinzenta. 

As diferenças no teor em água é que conferem contraste e como tal são usadas para 
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identificar doenças, sendo que as coleções anormais de fluidos e tecidos com aumento 

do conteúdo em água (Ex: edema, inflamação, neoplasia…) irão surgir hiperintensos; 

 FLAIR (fluid-attenuaded inversion recovery): pode ser obtida em conjunto com a 

sequência ponderada em T2, sendo útil para avaliar lesões hiperintensas em T2. Esta 

sequência suprime o sinal de fluído livre, como o LCR e o fluido dentro de quistos, mas 

as lesões sólidas (Ex: edema) permanecem hiperintensas facilitando a diferenciação;  

 STIR (shot tau inversion recovery) ou FatSat (Fat Saturation): suprime o sinal 

hiperintenso da gordura, em sequências ponderadas em T1 ou em T2, permitindo a 

visualização mais nítida de lesões na sua proximidade. Se a sequência for ponderada em 

T2, a STIR torna-se particularmente útil em lesões da medula espinhal, pois ao suprimir 

o sinal da gordura epidural, o LCR pode ser mais facilmente diferenciado. Se uma 

sequência for ponderada em T1, deve-se usar a FatSat em imagens pós-contrastadas 

para permitir visualizar o realce dos tecidos que contenham gordura; 

 Eco gradiente: é uma sequência que apesar de ser muito sensível à heterogeneidade no 

campo magnético acaba por ser menos sensível aos artefactos de movimento pela sua 

velocidade de aquisição. É útil para detetar áreas de hemorragia intra-parenquimatosas 

(daCosta & Samii, 2010; Hecht & Adams, 2010; Lorenz et al., 2011). 

Na RM pode-se optar por utilizar meio de contraste (Gadolínio) para realçar determinadas 

estruturas. O gadolínio vai influenciar os tempos de relaxamento em T1, tornando as estruturas 

que o captam mais intensas nas imagens ponderadas em T1. Como tal, os tecidos que vão captar 

o contraste são tecidos que possuem uma vascularização anormal (Ex: neoplasia, inflamação) 

ou em casos rutura da barreira hemato-encefálica (Hecht & Adams, 2010; Lorenz et al., 2011).  

As imagens de RM podem ser obtidas em diversos planos (transverso, sagital, dorsal) para a 

visualização mais precisa dos DI. O NP normal surge como uma área elipsoide hiperintensa em 

imagens sagitais ponderadas em T2, mas com a degenerescência do DI, o NP perde 

gradualmente a intensidade do sinal, surgindo iso-/hipointenso em comparação com o AF. A 

intensidade do sinal do NP está correlacionada com a concentração de proteoglicanos e não 

com a concentração de água ou colagénio (Griffin et al., 2009b; daCosta & Samii, 2010; Hecht 

& Adams, 2010). A RM permite detetar de forma precoce a degenerescência do DI mesmo 

antes de ocorrer mineralização, sendo uma vantagem adicional em relação à mielografia e à TC 
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(daCosta & Samii, 2010), mas em contrapartida a calcificação é difícil de ser diferenciada da 

desidratação, a não ser que seja severa (McConnell, 2012). 

As imagens ponderadas em T2 permitem diferenciar as hérnias de extrusão das hérnias de 

protrusão e identificar hérnias de extrusão traumáticas. As extrusões do NP surgem como 

massas extradurais amorfas hipointensas que se estendem dorsalmente ao DI e desviam a 

gordura epidural ou a medula espinhal (Figura 9). Nas hérnias de extrusão traumáticas, como o 

NP não se encontra normalmente degenerado vai-se apresentar hiperintenso, mas com uma 

ligeira diminuição de sinal e de volume em relação aos DI adjacentes. Para além disso, vai-se 

observar uma hiperintensidade focal da medula no local afetado sem que se observe compressão 

medular ou com compressão mínima (Risio et al., 2009; McConnell, 2012). Por fim, a protrusão 

do DI é caracterizada pela protrusão de nódulos de material discal hipointenso pelo canal 

vertebral com deslocamento ou compressão medular ventral (Figura 9) (McConnell, 2012). 

 

 

A RM é meio de eleição para o diagnóstico de HDI, pois para além de permitir identificar zonas 

de degenerescência e herniação discal também permite avaliar alterações da medula espinhal. 

É um exame que possui taxas de precisão extremamente elevadas havendo, por exemplo, um 

estudo que relata uma taxa de precisão de 100% na determinação do local e da lateralização das 

hérnias de extrusão quando os resultados das imagens ponderadas em T1, das ponderadas em 

T2 e das imagens ponderadas em T1 contrastadas são combinadas (Bos et al., 2012). 

Figura 9 – Imagens sagitais ponderadas em T2 da coluna toracolombar evidenciando uma 

hérnia de extrusão (A), hérnias de protrusão (B) e discos intervertebrais degenerados 

(Adaptado de Hecht & Adams, 2010).  

 

A 

B 
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2.4.5. Análise do Líquido Cefalorraquidiano (LCR) 

Com a crescente utilização da RM e da TC, a análise do LCR deixou de ser uma análise de 

rotina em animais com lesões medulares. Esta abordagem é compreensível pois os resultados 

normalmente não fornecem um diagnóstico etiológico. A recolha do LCR é invasiva e para 

além disso, a maioria dos centros veterinários não possuem meios de análise do LCR o que faz 

com que seja necessário enviar as amostras para laboratórios especializados e 

consequentemente surjam atrasos, muitas vezes incompatíveis com o tipo de lesão que o animal 

possa apresentar (Kerwin et al., 2013). Contudo a análise do LCR continua a ser um importante 

meio de diagnóstico, inclusive para os animais com suspeita de HDI. Para além de permitir ter 

uma segurança adicional, a análise do LCR também permite identificar alterações que, por 

vezes, não são detetadas pelos exames imagiológicos como é o caso de algumas doenças 

inflamatórias do SNC e permite obter informações adicionais quando estamos perante 

alterações imagiológicas que podem ser compatíveis com diversas doenças e consequentemente 

alterar a abordagem clínica (Kerwin et al., 2013).  

A análise do LCR deve incluir uma avaliação macroscópica, contagem do número de células 

brancas (nucleadas) e vermelhas, determinação da concentração de proteínas e citologia 

(Brisson, 2010; Kerwin et al., 2013). Um estudo recente sobre a análise do LCR lombar em 

cães com HDI Hansen tipo I revelou que 51% dos animais tinham pleocitose (aumento das 

células nucleadas), incluindo 23% com lesões cervicais e 61% com lesões toracolombares e 

relativamente à concentração de proteínas, o seu aumento foi mais comum em animais com 

hérnias de extrusão cervicais (60%) do que com toracolombares. Para além disso havia uma 

predominância de linfócitos em cães avaliados 7 dias após o início dos sinais clínicos, o que 

podia sugerir uma resposta imuno-mediada ao material discal herniado (Brisson, 2010).  

Para finalizar, os biomarcadores que se encontram no LCR, têm tido uma utilização crescente 

em doenças do SNC devido à sua capacidade para fornecerem informações no que diz respeito 

ao diagnóstico e prognóstico da lesão (Kerwin et al., 2013). Por exemplo, num estudo efetuado 

por Witsberger et al, conclui-se que o aumento da atividade da proteína quinase (> 38U/L) e da 

concentração de proteína básica de mielina (> 3ng/mL) estavam associados a maus indicadores 

de prognóstico, em cães com hérnia discal toracolombar. E quando analisados em conjunto com 

a escala modificada de Frankel, podia-se prever qual a recuperação a longo prazo, em termos 

ambulatórios (Witsberger et al., 2012).  
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3. OBJETIVOS 

O presente estudo foi realizado com base numa amostra de 27 animais da espécie Canis lupus 

familiaris com HDI Hansen tipo I observados durante um período de estágio de 6 meses no 

Hospital Referência Veterinária Montenegro.  

Dentro da população em estudo estabeleceu-se os seguintes objetivos, tendo como base a 

diferenciação entre as hérnias de extrusão cervicais e as toracolombares: 

 Caracterização da população em estudo (raça, idade, sexo, peso); 

 Caracterização da duração e da gravidade dos sinais clínicos na população em estudo; 

 Avaliação da taxa de precisão da tomografia computorizada não-contrastada na 

determinação da localização das HDI; 

 Determinação da localização do local e da lateralização mais frequente das HDI; 

 Avaliação da correlação entre a história clinica (duração dos sinais clínicos) e os valores 

médios de atenuação do material discal herniado; 

 Quantificação do grau de compressão medular exercido pelo material discal herniado e 

determinação da correlação entre o grau de compressão e a gravidade dos sinais clínicos; 

 Comparação dos resultados obtidos com a bibliografia de referência publicada. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. População estudada e critérios de inclusão 

A população estudada consistiu numa amostra de 27 animais (espécie Canis lupus familiaris) 

que surgiram à consulta no Hospital Referência Veterinária Montenegro com quadro clínico 

neurológico de compressão medular causada por hérnias do disco intervertebral de Hansen tipo 

I (extrusão), as quais foram confirmadas através da realização de uma tomografia 

computorizada. Foram incluídos no estudo os animais que possuíam hérnias de extrusão a nível 

cervical e a nível toracolombar, estando incluídos neste último os animais com hérnias situadas 

na zona lombar baixa (L4-L7) fator que também se observa em outros estudos que têm sido 

efetuados (Besalti et al., 2005; Besalti et al., 2006; Israel et al., 2009; Henke et al., 2013b). 

4.2. Critérios de exclusão 

Para o presente estudo foram excluídos os animais que possuíam hérnias de protrusão (Hansen 

tipo II) ou outras doenças a nível espinhal que pudessem ser as causadoras da sintomatologia 

primária, como é o caso da discoespondilite, neoplasias, instabilidade atlanto-axial, 

espondilomielopatia cervical, entre outras. Para além disso, foram excluídos do estudo 26 

animais referenciados de outros centros veterinários com suspeita de HDI, que vieram ao 

Hospital Referência Veterinária Montenegro para a confirmação do diagnóstico por TC. Esta 

amostragem não foi incluída no estudo pela falta de informação relativa à história clínica e 

exame neurológico.  

4.3. História Clínica e Exame Neurológico 

Durante a consulta efetuou-se a recolha de todos os dados relativos há identificação e história 

clínica (sinais clínicos e duração dos mesmos notificados pelo proprietário) do animal. Os sinais 

clínicos foram classificados, segundo Kuroki et al. (2013), em hiperagudos (duração igual ou 

inferior a 24 horas), agudos (duração superior a 24 horas e igual ou inferior a 72 horas), 

subagudos (duração entre 4 e 7 dias) e crónicos (duração superior a 7 dias) com base na data de 

início dos mesmos, notificada pelo proprietário do animal.  

Após a recolha da informação clínica, os animais foram submetidos a um exame físico e 

neurológico completo de modo a determinar a localização neuroanatómica da lesão (C1-C5; 

C6-T2; T3-L3; L4-S3) e classificar o grau de gravidade da lesão em função da Escala de Frankel 

modificada.  
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4.4. Exame de Tomografia Computorizada (TC) 

Os exames de TC foram efetuados em todos os animais, sob anestesia geral, usando um sistema 

de tomografia computorizada helicoidal multicorte (GE Brivo CT 325). O scanner helicoidal 

da região da coluna vertebral de interesse (cervical ou toracolombar) foi efetuado segundo o 

protocolo que se encontra em anexo (Consultar Anexo III). Para melhorar a qualidade das 

imagens de TC utilizou-se janelas de tecidos moles (WL de 40 UH; WW de 400 UH) com 

algoritmo de tecidos moles e janelas de osso (WL de 200 UH; WW de 2000 UH) com algoritmo 

de osso para melhorar a definição dos órgãos (medula espinhal) e melhorar o detalhe dos 

contornos das corticais, respetivamente. 

Antes de serem submetidos ao exame imagiológico, efetuou-se um painel pré-anestésico 

(hemograma e bioquímica sérica geral) para determinar o estado de saúde geral e o risco 

anestésico do animal. O protocolo pré-anestésico e anestésico utilizado foi igual em todos os 

animais. Os animais foram pré-medicados com diazepam (Valium-®), na dose intravenosa de 

0,5 mg/kg, e buprenorfina (Bupaq-®), na dose intravenosa de 0,02 mg/kg, e a anestesia foi 

induzida com Propofol por via intravenosa na dose de 4 mg/kg. De seguida foram entubados 

para oxigenoterapia e para manutenção da anestesia com Isoflurano (anestesia volátil).  

Os animais com suspeita de hérnia cervical foram posicionados em decúbito esternal na mesa 

de exame, para evitar a extensão exagerada do pescoço. Os cortes transversais foram obtidos 

pela técnica helicoidal, desde a tuberosidade occipital até à terceira vértebra torácica, com 

espessura e intervalo de cortes a variarem com base no peso do animal (Consultar o Anexo III). 

Após a obtenção dos cortes transversais, efetuaram-se reconstruções multiplanares (sagital, 

dorsal, tridimensional) das imagens. Por sua vez, os animais com suspeita de hérnia discal 

toracolombar ou lombar baixa foram posicionados em decúbitos dorsal e os cortes transversais 

foram obtidos pela técnica helicoidal, desde a terceira vértebra torácica até à terceira vértebra 

sagrada. O restante protocolo de aquisição da imagem foi idêntico ao utilizado para a zona 

cervical (Consultar o Anexo III).  

Nos casos em que não se consegue observar nenhuma hérnia discal pela TC não-contrastada, 

procede-se à realização de uma Mielotomografia. Para a realização da Mielotomografia 

começa-se por efetuar uma tricotomia e desinfeção prévia na área ao redor da cisterna magna, 

para permitir uma boa assepsia do local. Com a área devidamente preparada, efetua-se punção 

na cisterna magna e remove-se LCR aproximadamente do mesmo volume do meio de contraste 
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que se ia injetar. Após a remoção do volume de LCR desejado, administra-se 0,2-0,4 mL/kg 

(na suspeita de hérnia toracolombar utilizam-se as doses mais elevadas) de meio de contraste 

(iohexol) para o interior da cisterna magna e minutos após a administração do meio de contraste 

efetua-se uma nova TC, usando o mesmo protocolo da TC inicial.  

As imagens de TC foram avaliadas pelo Dr. Rui Mota, médico responsável pelo Centro de 

Imagiologia Veterinária Montenegro. Em todos os casos foi determinada a localização e 

lateralização das HDI e determinada a presença de uma presumível hérnia discal de extrusão 

com base nas características do material discal herniado, observadas nas imagens de TC 

transversais e nas reconstruções multiplanares (dorsal e sagital) e com base no tipo de 

morfologia que material apresentava, em termos visuais, aquando da sua recolha nas respetivas 

cirurgias. Para além disso, nos animais que apresentavam hérnias discais múltiplas, definiu-se 

a hérnia principal causadora da lesão para a realização do estudo. A hérnia principal foi 

selecionada tendo em conta as suas dimensões e as características do material discal, sendo 

selecionada a hérnia que possuía maior quantidade de material discal herniado no canal 

vertebral e/ou que tinha características de ser uma hérnia de extrusão.  

4.5. Valores de atenuação 

Após a obtenção das imagens e determinação da localização da lesão, procedeu-se à avaliação 

do grau de atenuação, em Unidades de Hounsfield (UH), da medula espinhal normal (grupo 

controlo) e do material discal herniado, tendo como base o estudo efetuado por Changyum Lim 

et al. (2010). A atenuação da medula espinhal normal foi obtida a partir de 5 imagens 

tomográficas transversais que se encontravam a pelo menos 6mm de distância de qualquer 

material discal herniado. Nas imagens selecionadas, determinou-se uma região de interesse que 

era levemente mais pequena que a área transversal da medula espinhal. A mesma região de 

interesse foi utilizada para a determinação do grau de atenuação da medula espinhal normal nas 

5 imagens selecionadas, para o mesmo animal. Cada um dos animais teve uma região de 

interesse diferente com base no diâmetro da sua medula espinhal. A atenuação da medula 

espinhal foi expressa como Média ± Desvio Padrão. 

A medição do grau de atenuação do material discal herniado foi efetuada na imagem transversal 

onde o material discal herniado exercia, em termos visuais, maior compressão da medula 

espinhal, ou seja, que se encontrava em maior quantidade dentro do canal vertebral. O grau de 
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atenuação, expresso como Média ± Desvio Padrão, foi medido dentro da área total do material 

discal herniado.  

4.6. Grau de Compressão da medula espinhal 

O grau de compressão da medula espinhal foi calculado com base na determinação da área do 

material discal herniado em relação à área do canal vertebral. Esse cálculo foi efetuado na 

imagem transversal onde o material discal se encontrava, em termos visuais, em maior 

quantidade no interior do canal vertebral. A área do material discal herniado foi medida na 

janela de tecidos moles para permitir uma melhor visualização do material discal e a área do 

canal vertebral foi medida na janela de osso para melhor visualização dos contornos das 

vértebras ao redor do canal vertebral. 

4.7. Análise Estatística 

Todos os dados foram registados e introduzidos em programas informáticos para o seu 

processamento estatístico. O processamento e edição dos dados foram efetuados através do 

programa Microsoft Office Excel 2013.  

A análise estatística foi efetuada com o programa de software SPSS 20 (IBM, Armonk, NY). 

Os valores obtidos através dos 27 animais englobados neste estudo foram referidos como média 

± desvio padrão (SD). Um teste de Kolmogorov-Smirnov foi usado para testar a normalidade 

(distribuição normal) dos dados da amostra e a variabilidade foi avaliada através de um teste 

one-way ANOVA. As correlações entre parâmetros foram avaliadas pela determinação dos 

coeficientes de correlação de Spearman (R). Considerou-se a existência de valores com 

resultado significativamente estatístico sempre que p<0.05. 
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5. RESULTADOS 

A população estudada foi dividida em 2 grupos (Grupo I e II). O grupo I representa o conjunto 

de animais com hérnias cervicais (22,2% - 6/27) e o grupo II representa o conjunto de animais 

com hérnias toracolombares (77,8% - 21/27) diagnosticadas por TC. A população presente em 

cada grupo foi avaliada em separado com o objetivo de determinar as diferenças entre as hérnias 

discais cervicais e as hérnias discais toracolombares.  

5.1. Caracterização da população em estudo 

5.1.1. Raça 

Na amostra populacional em estudo, as hérnias discais foram diagnosticadas em 10 raças 

diferentes. As raças que tiveram maior expressão foram as raças indeterminadas de pequeno 

porte (5/27), seguida da raça condrodistrófica Pequinois (4/27) e das raças indeterminadas de 

médio e grande porte (4/27). O gráfico 1 apresenta a distribuição racial da população em estudo.  

 

 

Dentro da população, 44,5 % (12/27) dos cães eram de raças condrodistróficas, 18,5% (5/27) 

eram de raças indeterminadas de pequeno porte (peso corporal inferior a 10 kg) e 37% (10/27) 

correspondiam a cães de raças não-condrodistróficas, estando incluídos neste último os cães de 

raças indeterminadas de médio (peso corporal entre 10-25 kg) e grande porte (peso corporal 

superior a 25 kg). O Pequinois (4/27) foi a raça CD mais comum no estudo.  

Gráfico 1 – Distribuição racial da população em estudo 
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No Grupo I, as raças que tiveram maior expressão foram as raças CD representando 66,7% 

(4/6) da amostra populacional. As raças CD representadas neste grupo foram o Bulldog Francês 

(1/6), o Beagle (1/6), o Podengo (1/6) e o Chihuahua (1/6). Em relação às raças NCD, as hérnias 

cervicais apenas foram identificadas em 2 cães Labradores Retrieveres. 

No Grupo II, as raças CD, juntamente com as raças indeterminadas de pequeno porte, foram as 

raças mais prevalentes abrangendo 61,9% (13/21) da amostra populacional. A raça CD mais 

comum foi o Pequinois (4/21), seguido do Basset Hound (2/21), Bulldog Francês (1/21), e 

Cocker Spaniel (1/21). Dentro das raças NCD (38,1% - 8/21), as raças indeterminadas de médio 

e grande porte foram as mais comuns (4/21), seguida do Pastor Alemão (2/21), Labrador 

Retriever (1/21) e Yorkshire Terrier (1/21). 

5.1.2. Idade, Sexo e Peso Corporal 

A média de idade da população em estudo foi de 6,7 ± 3 anos (mediana 7 anos).  

Nas raças CD, a idade variou entre os 1,5 anos e os 15 anos (média 6,6 anos, mediana 7 anos) 

(Gráfico 2). Nas raças NCD a idade variou entre os 3 anos e os 10 anos (média 6,9 anos, 

mediana 7,3 anos) (Gráfico 3). Nos respetivos gráficos é possível observar que apenas existe 

uma pequena diferença de idades entre as raças CD e as NCD e através do tratamento estatístico 

verificou-se que essa pequena diferença não tinha qualquer significado estatístico (p>0.05). 

 

 

A análise estatística relativa à diferença de idades entre os animais com hérnias cervicais e os 

animais com hérnias toracolombares também obteve o mesmo resultado, um resultado sem 

significado estatístico (p>0.05).  

Gráfico 2 – Análise da distribuição de idade em 

animais de raças CD e de raças indeterminadas de 

pequeno porte 

Gráfico 3 – Análise da distribuição da idade em 

animais de raças NCD 
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Dos 30 cães afetados com HDI, 18 eram machos (66,7%) e apenas 9 eram fêmeas (33,3%). Na 

Tabela 6 encontra-se representada as características da população total e dos grupos I e II.  

 

 

5.2. Sinais Clínicos 

5.2.1. Duração dos sinais clínicos 

A duração dos sinais clínicos na população em geral foi maioritariamente aguda, com uma taxa 

de incidência de 77,8% (21/27). Os restantes animais evidenciaram um início mais crónico 

(subaguda e crónica) dos sinais, com uma taxa de incidência de 22,2% (6/27) (Tabela 7).  

Dos animais que evidenciaram sintomatologia aguda, 33,3% (7/21) demoraram menos de 24 

horas a se dirigirem à consulta após início da sintomatologia, 33,3% (7/21) demoraram cerca 

de 48 horas e os restantes 33,3% (7/21) demoraram cerca de 72h para se dirigirem à consulta 

após o início da sintomatologia ter sido evidenciada pelo proprietário do animal. Ainda dentro 

da população total, 88,2% (15/17) dos animais de raças CD (incluindo os animais de raças 

indeterminadas de pequeno porte) evidenciaram um início agudo dos sinais clínicos e 60% 

(6/10) dos animais englobados nas raças NCD manifestaram a mesma duração dos sinais 

clínicos. Estas diferenças na duração dos sinais clínicos foram estatisticamente pouco 

significativas (p>0.05). 

  
População Total 

(n =27) 

Grupo I 

(n = 6) 

Grupo II 

(n = 21) 

Idade 

(Anos) 

 

Média ± Desvio padrão 

Mediana 

Amplitude 

 

6,7 ± 3 

7 

1,5 – 15 

 

7,1 ± 2,9 

7,5 

3 – 11 

 

6,6 ± 3,1 

7 

1,5 – 15 

 

Sexo 

 

 

Masculino 

Feminino 

 

66,7 % (18/27) 

33,3 % (9/27) 

 

66,7% (4/6) 

33,3% (2/6) 

 

66,7 % (14/21) 

33,3 % (7/21) 

Peso 

(kg) 

 

Média ± Desvio padrão 

Mediana 

Amplitude 

 

16,5 ± 12,7 

11,5 

3,2 – 42 

 

17,7 ± 12,2 

14,4 

3,2 – 34,8 

 

16,1 ± 13 

11,2 

3,2 – 42 

Tabela 6 – Caracterização da população em estudo com base na idade, sexo e peso do animal 
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As diferenças relativas à duração dos sinais clínicos entre as hérnias ocorridas na zona cervical 

e as hérnias ocorridas na zona toracolombar foram estatisticamente pouco significativas 

(p>0.05). E como se pode observar pela tabela 7, em ambas as zonas evidenciou-se 

sintomatologia aguda em mais de 70% dos animais. 

 

 

5.2.2. Grau de gravidade da Lesão 

O grau de gravidade da lesão, medida segundo a Escala modificada de Frankel, foi atribuída a 

todos os animais com base na informação recolhida durante o exame neurológico. Na população 

estudada, 40,7% (11/27) dos animais apresentaram-se ambulatórios no momento da consulta 

(Grau ≥ 4) e os restantes 59,3% (16/27) encontravam-se não-ambulatórios (Grau ≤ 3). Dentro 

dos animais não-ambulatórios, um dos cães (3,3%) apresentava ausência da sensibilidade 

superficial (Grau 1) e outro (3,3%) apresentava ausência da sensibilidade profunda (Grau 0).  

 

 

Duração dos 

Sinais Clínicos 

Grupo I 

(n = 6) 

Grupo II  

(n = 21) 

População Total 

(n =27) 

Hiperaguda 

(≤ 24h) 
3 (50%) 4 (19%) 7 (25,9%) 

Aguda 

(> 24 – 72h) 
2 (33,3%) 12 (57,2%) 14 (51,9%) 

Subaguda 

(4-7dias) 
0 (0%) 2 (9,5%) 2 (7,4%) 

Crónica 

(> 7dias) 
1 (16,7%) 3 (14,3%) 4 (14,8%) 

Tabela 7 – Caracterização da população em função da duração dos sinais clínicos 

Gráfico 4 – Distribuição dos animais tendo em conta o segmento medular e o grau de 

gravidade da lesão (Escala modificada de Frankel) 
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Em relação às hérnias cervicais e às hérnias toracolombares, os animais evidenciaram graus de 

gravidade bastante diferentes entre os dois grupos (Gráfico 4). No grupo I, a maioria dos 

animais evidenciou défices neurológicos pouco severos, estando 83,3% (5/6) deles 

ambulatórios no momento da consulta (Grau ≥ 4) e apenas 16,7% (1/6) não-ambulatórios 

(Grau≤ 3). Por sua vez, os animais englobados no Grupo II evidenciaram défices neurológicos 

mais graves. Neste grupo, 66,7% (14/21) dos animais encontravam-se não-ambulatórios (Grau 

≤ 3) no momento da consulta, estando 8 desses animais paraplégicos com presença de 

sensibilidade superficial (Grau 2). 

5.3. Exame de Tomografia Computorizada 

Os 27 animais que foram incluídos no estudo foram todos sujeitos ao exame de TC não-

contrastada para o diagnóstico definitivo das HDI. A TC não-contrastada conseguiu identificar 

corretamente a hérnia discal causadora da lesão em 27 dos animais sem ter sido necessário 

recorrer à Mielotomografia, tendo tido como tal uma taxa de precisão de 100%.  

5.3.1. Localização do local da lesão 

O espaço discal intervertebral T13-L1 foi o espaço que mais frequentemente foi afetado dentro 

da população estudada, com uma taxa de expressão de 25,9% (7/27). Os segundos espaços 

intervertebrais mais frequentes foram o L3-L4 (14,8%), seguido dos espaços C4-C5, L1-L2 e o 

L4-L5, cada um com taxas de expressão de 11,1% (3/27) (Gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5 – Distribuição dos animais tendo em conta a localização do principal espaço 

intervertebral herniado 
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No Grupo I, o disco intervertebral que foi mais frequentemente afetado foi o C4-C5, onde 

abrangeu 50% (3/6) dos animais.  

No Grupo II, o espaço intervertebral que ocorreu com mais frequência foi o T13-L1, com afeção 

de 33,3% (7/21) dos animais, seguido do espaço L3-L4 (3/21). 

5.3.2. Localização da lateralização da lesão 

Na observação das imagens de TC para além de se ter definido o local de herniação do material 

discal também de definiu a posição (ventral, direita, esquerda) do material discal dentro do 

canal vertebral. Na população estudada, 77,8% (21/27) dos animais continham o material discal 

lateralizado e 22,2 % (6/27) dos animais continham o material discal em posição ventral e 

centralizado no canal vertebral. Nos 21 animais com hérnias discais lateralizadas, 10 possuíam 

o material localizado essencialmente à direita e os restantes 11 animais possuíam o material 

localizado essencialmente à esquerda no canal vertebral. 

Tendo em conta a zona da coluna vertebral, verificou-se que não haviam diferenças em relação 

à lateralização do material discal. Tanto nas hérnias cervicais (Grupo I) como nas hérnias 

toracolombares (Grupo II) a maior parte dos animais possuía o material discal numa posição 

lateralizada dentro do canal vertebral.  

5.3.4. Valores de Atenuação 

A medula espinhal aparentemente normal é caracterizada por ter uma atenuação intermédia nas 

imagens transversais de TC. No estudo em causa, a medula espinhal teve uma média de 

atenuação de 36,7 ± 5,2 UH (Amplitude de -8 UH a 68 UH).  

A atenuação da medula espinhal também foi avaliada, de forma separada, nas duas zonas da 

coluna vertebral. Na zona cervical, a medula espinhal teve uma média de atenuação de 41,8 ± 

4,95 UH (Amplitude de -7 UH a 68 UH) e na zona toracolombar a medula espinhal considerada 

normal teve uma média de atenuação de 35,2 ± 4,46 UH (Amplitude de -8 UH a 68 UH).  

Na população em estudo, a média de atenuação do material discal foi de 201,4 ± 49,5 UH e 

como se pode observar pela tabela 8, esses valores de atenuação foram variando conforme a 

duração da sintomatologia do animal. 
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Relativamente ao tratamento estatístico, verificou-se que existe uma correlação significativa 

entre os valores de atenuação e a duração dos sinais clínicos (Gráfico 6). 

 

 

Os animais com duração crónica dos sinais clínicos (279,7 ± 53,5 UH) obtiveram valores de 

atenuação significativamente maiores quando comparados com os animais com sintomatologia 

hiperaguda (130,9 ± 25 UH) (p=0.0121). Os animais com sintomatologia aguda (208,9 ± 60,3 

UH) também obtiveram valores de atenuação significativamente maiores quando comparados 

com os animais possuíam sintomatologia hiperaguda (p=0.0397). No entanto, as diferenças 

entre os animais com sintomatologia aguda e os animais com sintomatologia crónica ou 

subaguda não foram significativas (p>0.05). 

Duração do 

Sinais Clínicos 

Idade (Anos) 

(Média ± DesvP) 

Valores de atenuação 

(UH) na população 

(Média ± DesvP) 

Amplitude da 

Atenuação 

(Min – Máx) 

Total 6,7 ± 3,0 201,4 ± 49,5 75 – 818 

Hiperaguda 

(0 – 24h) 
6,4 ± 2,4 130,9 ± 25 75 – 280 

Aguda 

(24 – 72h) 
6,3 ± 1,8 208,9 ± 60,3 78 – 818 

Subaguda 

(4 – 7 dias) 
5,7 ± 6,0 182,5 ± 51 79 – 325 

Crónica 

(> 7 dias) 
9,1 ± 4,1 279,7 ± 53,5 101 – 481 

Tabela 8 – Valores de atenuação do material discal tendo como base a duração dos sinais clínicos 

(Legenda: DesvP - Desvio Padrão, UH – Unidade de Hounsfield). 

Gráfico 6 – Correlação entre a média de atenuação (UH) do material discal 

e a duração dos sinais clínicos (Legenda: Sub – subaguda). 
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Relativamente à análise estatística dos valores de atenuação nos dois grupos em separado, 

verificou-se que apesar de existirem, tanto nos animais com hérnias cervicais como nos animais 

com hérnias toracolombares, diferenças nas médias ± desvio padrão dos valores de atenuação 

em cada tipo de sintomatologia clínica (Tabela 9), as correlações não se revelaram com 

significado clínico (p>0.05).  

 

 

5.3.5. Grau de Compressão da medula espinhal  

O grau de compressão exercido pelo material discal pode contribuir para a sintomatologia do 

animal ao interferir no grau de gravidade dos défices neurológicos. Contudo, neste estudo ao 

analisar a correlação estatística destas duas variáveis verificou-se que a correlação não tem 

qualquer significado estatístico (p>0.05). 

Para além disso, como é possível observar pelo gráfico 7, evidenciou-se que no grupo dos 

animais com hérnias toracolombares o grau de compressão medular era maior nos animais com 

sinais clínicos mais severos, havendo apenas uma maior discrepância dos valores nos animais 

que evidenciavam um grau 4 ou grau 2 na escala de Frankel modificada. No grupo dos animais 

com hérnias discais cervicais, mesmo sendo um grupo de animais com sinais neurológicos 

menos severos (Grau ≥ 3), já não se observou essa mesma relação entre o grau de compressão 

Duração do 

Sinais 

Clínicos 

Valores de 

atenuação 

(UH) no Grupo 

I (Média ± 

DesvP) 

Amplitude da 

Atenuação no 

Grupo I  

(Min – Máx) 

Val ores de 

atenuação (UH) 

no Grupo II 

(Média ± 

DesvP) 

Amplitude 

da 

Atenuação 

no Grupo II 

(Min – Máx) 

Total 186,4 ± 50 78 - 462 206,9 ± 49,3 78 – 818 

Hiperaguda 

(0 – 24h) 
106,6 ± 26,9 75 - 280 127,5 ± 23,6 78 – 210 

Aguda 

(24 – 72h) 
218,6 ± 80 78 - 462 218,9 ± 51,1 79 – 818 

Subaguda 

(4 – 7 dias) 
- - 182,5 ± 51 79 - 325 

Crónica 

(> 7 dias) 
274,6 ± 58,6 101 - 369 288,5 ± 20,1 119 - 481 

Tabela 9 – Valores de atenuação do material discal no Grupo I e II, tendo como base a duração dos 

sinais clínicos (Legenda: DesvP - Desvio Padrão, UH – Unidade de Hounsfield). 
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e o grau de gravidade clínica manifestada, havendo valores de compressão medular que não 

correspondiam ao tipo de sintomatologia manifestada pelo animal. No entanto, ao efetuar o 

tratamento estatístico verificou-se que, em ambos os grupos, não existiu correlação estatística 

entre as duas variáveis (p>0.05).  

 

 

  

Gráfico 7 – Relação entre o grau de compressão e o grau de gravidade da 

lesão (escala de Frankel modificada) nas hérnias cervicais e 

toracolombares. 
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6. DISCUSSÃO 

As hérnias do disco intervertebral são uma das mielopatias mais comuns encontradas nos cães, 

que muito frequentemente causam sinais de dor na coluna vertebral ou outros sinais 

neurológicos. Embora o diagnóstico presuntivo seja feito com base nos sinais clínicos e no 

exame neurológico, o exame imagiológico torna-se imprescindível para a localização da lesão 

e planificação cirúrgica. 

Neste estudo analisou-se 27 cães que possuíam alterações neurológicas compatíveis com uma 

HDI de Hansen tipo I (hérnia de extrusão) e que foram sujeitos a TC não-contrastada para 

diagnóstico definitivo. As hérnias de Hansen tipo II (hérnias de protrusão) não foram 

englobadas no estudo devido ao facto de terem sido diagnosticadas em número reduzido durante 

o meu estágio, o que iria impedir que se efetuasse um estudo comparativo estatisticamente 

correto com as hérnias de extrusão e se obtivesse as respetivas conclusões. A exclusão das 

referidas hérnias também se deveu ao facto da maior parte da literatura efetuar os seus estudos 

exclusivamente com hérnias de extrusão. 

Dentro da população resolveu-se dividir os animais em dois grupos, com o grupo I a englobar 

os animais com hérnias discais cervicais e o grupo II a englobar os animais com hérnias discais 

toracolombares, com o intuito de tentar compreender melhor as diferenças inerentes nas duas 

regiões da coluna vertebral e as alterações que o material discal provoca nas duas zonas. No 

presente estudo verificou-se que a maioria dos animais apresentava hérnias toracolombares, 

com uma taxa de expressão de 77,8% (21/27). Os restantes animais apresentavam hérnias 

discais cervicais, abrangendo apenas 22,2% (6/27) dos cães englobados no estudo. Estes valores 

vão de acordo com os estudos que têm sido efetuados recentemente, onde relatam taxas de 

expressão entre os 63% e os 76,2% (Fluehmann et al., 2006; Fadda et al., 2013; Hearon et al., 

2014)  para as hérnias toracolombares e as taxas remanescentes para as hérnias cervicais. 

Contudo é necessário salvaguardar alguns aspetos na interpretação dos resultados, 

principalmente no grupo dos animais com hérnias discais cervicais, pois visto ser um grupo 

constituído por uma amostra reduzida de animais (n=6) pode não permitir chegar a conclusões 

estatisticamente corretas e que estejam de acordo com a bibliografia existente sobre o tema.  

Na classificação dos animais com base no tipo de raça é fundamental salientar que não existe 

propriamente uma lista uniforme no que diz respeito à classificação em raças CD e NCD, pelo 
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que essa mesma classificação foi efetuada com base na literatura que tem sido reportada 

(Ferreira et al., 2002; Macias et al., 2002; Israel et al., 2009; Bergknut et al., 2012; Kranenburg 

et al., 2013; Smolders et al., 2013). Adicionalmente, os cinco cães de raça indeterminada de 

pequeno porte foram, numa parte do estudo, englobados no grupo dos animais de raças CD, 

visto apresentarem características morfológicas semelhantes aos das raças condrodistróficas 

(Ex: membros curtos e desproporcionais) e por existirem estudos publicados que englobam 

ambas as raças num único grupo (raças de pequeno porte) para os respetivos estudos (Cherrone 

et al., 2004; Forterre et al., 2008; Hearon et al., 2014).  

No presente estudo, os animais de raça indeterminada (pequeno, médio e grande porte) foram 

os animais que prevaleceram, com uma expressão de 33,3% (9/27), resultado que se deve 

essencialmente há elevada popularidade destes animais no nosso país. Quando analisados os 

dois grupos em separado, verificou-se que os cães de raça CD foram os cães que tiveram maior 

expressão, representando 66,7% (4/6) dos animais no Grupo I e 61,9% (13/21) dos animais no 

Grupo II. Estes resultados estiveram dentro dos valores que têm sido mencionados na literatura 

ao longo dos anos, onde demonstram que 50% a 79% dos animais com hérnias cervicais 

(Cherrone et al., 2004; Brisson, 2010) e 61% a 80% dos animais com hérnias toracolombares 

correspondem a cães de raças CD (Ferreira et al., 2002; Besalti et al., 2006; Israel et al., 2009). 

No que diz respeito às raças NCD tem sido referido que, ao contrário do que se mencionava em 

estudo mais antigos, estas raças também podem ser afetadas por hérnias de extrusão quer na 

zona cervical (Cherrone et al., 2004) como na zona toracolombar (Macias et al., 2002; Coates, 

2012) e não apenas por hérnias de protrusão (Kranenburg et al., 2013). No estudo aqui reportado 

obtiveram-se as mesmas evidências, com os cães de raças NCD a terem uma expressão de 

33,3% (2/6) no grupo I e uma expressão de 38,1% (8/21) no grupo II. 

A raça Pequinois, apesar de não ser a raça que mais frequentemente é descrita pela literatura 

como sendo a raça CD mais predisposta, foi a raça CD com maior número de casos neste estudo. 

A raça Dachshund é normalmente a raça que se encontra mais comumente referida na literatura 

(Olby et al., 2000; Cherrone et al., 2004; Forterre et al., 2008; Hecht et al., 2009; Israel et al., 

2009; Brisson, 2010; Fadda et al., 2013; Henke et al., 2013b; Kranenburg et al., 2013; Kuroki 

et al., 2013; Hearon et al., 2014), no entanto os estudos efetuados por Besalti et al. (2006) e por 

Lim et al. (2010) também mencionam a Pequinois como sendo a raça predominante. Nas raças 

NCD, os animais que tiveram maior expressão foram os cães de raças indeterminadas de médio 
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e grande porte e o Labrador Retriever como referido por alguns autores (Cherrone et al., 2004; 

Israel et al., 2009; Kranenburg et al., 2013; Hearon et al., 2014). 

A idade média dos animais, obtida neste estudo, foi de 6,7 ± 3 anos (amplitude entre os 1,5 e 

os 15 anos; mediana 7 anos), enquadrando-se dentro do intervalo de idade mencionado por 

Macias et al. (2002), Kranenburg et al. (2013) e Henke et al. (2013b). Entre os dois grupos não 

se registou diferenças significativas nas idades (p>0.05). Apesar de ainda ser controverso a 

existência ou não de uma predisposição sexual, a caracterização dos animais segundo o sexo 

evidenciou que, tanto na zona cervical como na zona toracolombar, o sexo masculino (66,7%) 

foi mais afetado que o sexo feminino (33,3%), indo ao encontro de diversos estudos (Ferreira 

et al., 2002; Besalti et al., 2005; Besalti et al., 2006; Ryan et al., 2008; Henke et al., 2013b). 

Os animais que possuem hérnias de extrusão possuem normalmente um início mais agudo da 

sintomatologia clínica e uma disfunção neurológica mais severa, que varia com base na 

localização neuroanatómica da lesão, no grau de compressão medular e na rapidez e gravidade 

com que a medula é atingida pelo material discal, por exemplo. As hérnias de extrusão ao 

causarem uma lesão medular que vai agravando de forma progressiva, torna-se estritamente 

necessário que se beneficie dos meios de diagnóstico mais avançados não só para o diagnóstico 

rápido e preciso das hérnias discais mas também para a sua caracterização imagiológica, de 

modo a se poder realizar as decisões médico-cirúrgicas necessárias. A tomografia 

computorizada é um dos exames imagiológicos mais precisos para o diagnóstico das hérnias 

discais. No presente estudo, a TC conseguiu identificar, em todos os casos, a hérnia discal 

causadora da lesão sem que tivesse sido necessário a administração de agentes de contraste 

intravenosos ou subaracnoide, suportando a ideia de observações anteriores que a TC não-

contrastada é suficiente para a localização das hérnias discais de extrusão (Hecht et al., 2009; 

Israel et al., 2009; Kuroki et al., 2013). E apesar de, nos estudos de TC, utilizarem 

maioritariamente animais de raça CD na sua amostra populacional por ser a raça que, ao sofrer 

um processo de mineralização mais exuberante durante as alterações degenerativas (metaplasia 

condróide) do disco intervertebral, se consegue visualizar com maior facilidade o material 

discal (material hiperatenuante), verificou-se neste estudo que o núcleo pulposo mineralizado 

também pode ser facilmente visualizado nas raças NCD, o que confirma o facto de que não 

existem diferenças tao significativas na degenerescência do DI entre as duas raças. 
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No que diz respeito à localização mais frequente das hérnias discais, este estudo não esteve 

completamente de acordo com a literatura corrente. Na zona toracolombar, tanto nas raças CD 

como nas raças NCD, a maior parte das hérnias localizaram-se entre o espaço intervertebral 

T13-L1 e apesar de em diversos estudos mencionarem o espaço T12-T13 como sendo o 

principal ou o segundo espaço intervertebral de maior afeção (Ferreira et al., 2002; Besalti et 

al., 2005; Besalti et al., 2006; Hecht et al., 2009; Levine, J. M. et al., 2009; Lim et al., 2010; 

Cooper et al., 2013), neste estudo apenas se detetou um caso nesse espaço. Na zona cervical a 

zona de maior afeção foi o espaço C4-C5, indo apenas de acordo com o estudo efetuado por 

Forterre et al. (2008) que menciona os espaços C4-C5 e C2-C3 como sendo os mais comuns. 

Nesta zona não se deu importância há diferenciação entre as raças CD e NCD, visto a última 

estar apenas representada por dois animais. 

Como previsto, a maioria dos animais englobados no estudo evidenciou um início agudo dos 

sinais clínicos (77,8%), quer na zona cervical quer na zona toracolombar, tendo sido um 

resultado relativamente superior ao que se encontra descrito na literatura (Ryan et al., 2008; 

Henke et al., 2013a; Kuroki et al., 2013), mas sem significado clínico. No entanto é necessário 

realçar que, nas hérnias cervicais, a comparação dos valores com a literatura referente foi um 

pouco difícil visto a maior parte dos autores terem usado um sistema de classificação diferente, 

onde apenas os animais com duração dos sinais inferior a 24 horas é que eram incluídos no 

grupo de animais com sintomatologia aguda (Cherrone et al., 2004; Forterre et al., 2008).  

A medula espinhal normal apresentou, nas imagens transversais de TC, um valor de atenuação 

intermédio de 36,7 ± 5,2 UH. Este valor foi de acordo com estudo efetuado por Kuroki et al. 

(2013), mas ligeiramente superior aos valores mencionados nos estudos de Olby et al. (2000) e 

Lim et al. (2010). Através desta mensuração permitiu concluir que os valores de atenuação da 

medula espinhal normal são importantes não só para verificar se existem alterações ou danos 

medulares não visíveis pelas imagens de TC, mas também para determinar a localização da 

medula normal quando existe, na mesma imagem de TC não-contrastada, material herniado 

com um valor de atenuação característico de tecidos moles (pouco mineralizado). Para além 

disso, conclui-se que a mensuração dos valores médios de atenuação do material discal herniado 

também pode ser uma ferramenta útil para estimar a cronicidade da lesão. Durante o respetivo 

estudo, verificou-se que os valores médios de atenuação do material discal nos cães com 

duração crónica (279,7 ± 53,5 UH) dos sinais clínicos foram significativamente mais elevados 

que os valores médios de atenuação evidenciados nos cães com duração hiperaguda (130,9 ± 
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25 UH) dos sinais clínicos (p=0.0121), indo ao encontro do estudo efetuado por Kuroki et al. 

(2013). Tendo como base que a mineralização do material discal evolui de forma progressiva, 

a determinação dos valores médios de atenuação do material discal permite confirmar se a 

história clínica relatada pelo proprietário do animal coincide com a cronicidade da lesão, 

permite determinar se alguns dos sinais clínicos (Ex: dor na coluna vertebral) foram ou não 

negligenciados pelo mesmo, fator que se observa frequentemente durante a anamnese, e permite 

também ajudar no tipo de decisão médico-cirúrgica necessária a ser tomada. Por exemplo, neste 

estudo surgiram dois casos que tiveram um interesse especial. Nesses casos, o proprietário do 

animal relatava que o animal apenas tinha começado a evidenciar sinais clínicos nas 72 horas 

anteriores à consulta, mas ao efetuar a mensuração nas imagens de TC obtiveram-se valores 

médios de atenuação do material discal que rondavam as 500 e as 780 UH, tendo verificado 

que o animal, na realidade, já apresentava sinais clínicos há bastante tempo. Adicionalmente, é 

necessário referir que ao estudar os valores médios de atenuação dos dois grupos em separado 

não se obteve nenhuma correlação com significado clínico e isso deve ter-se devido 

essencialmente ao facto da amostra populacional ter ficado muito reduzida ao ser subdividida 

pelos quatro grupos em estudo (hiperaguda, aguda, subaguda, crónica) que se formaram em 

função da duração dos sinais clínicos. 

Relativamente à gravidade dos sinais clínicos, no nosso estudo verificou-se que os animais com 

hérnias toracolombares manifestaram défices neurológicos mais severos, com 66,7% deles a 

surgirem não-ambulatórios no momento da consulta, e os animais com hérnias cervicais 

manifestaram sinais clínicos pouco severos, com 83,3% dos animais a surgirem ambulatórios 

no momento da consulta. Os dados, ainda que ligeiramente inferiores, vão de acordo com a 

literatura corrente onde tem sido relatado que os animais com hérnias de extrusão 

toracolombares têm de facto défices neurológicos mais severos, estando a maioria deles 

incapazes de se movimentarem (72,5% - 90%) (Besalti et al., 2005; Israel et al., 2009; Lim et 

al., 2010; Fadda et al., 2013; Henke et al., 2013b), e os animais com hérnias cervicais 

praticamente não possuem défices neurológicos, encontrando-se a maioria com tetraparesia 

ambulatória ou com apenas hiperestesia cervical (69,7% - 75%) (Cherrone et al., 2004; Ryan 

et al., 2008; Fadda et al., 2013). A razão deste paradoxo pode estar relacionado com o facto de 

a relação entre diâmetro do canal vertebral e o diâmetro da medula espinhal ser maior na coluna 

vertebral cervical quando comparada com a medula na coluna vertebral toracolombar. Este 
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maior espaço no canal vertebral, permite à medula se deslocar sem que a mesma se danifique 

de forma severa, mesmo que ocorra uma extrusão de grandes quantidades de material discal.  

 A lesão medular que ocorre devido à extrusão do material discal dá origem a uma série de 

eventos vasculares e inflamatórios que são responsáveis pelo tipo e gravidade dos sinais 

clínicos. Esses sinais clínicos surgem essencialmente devido à velocidade com que a força 

compressiva é aplicada sobre a medula espinhal que causa um traumatismo concussivo e pelo 

processo compressivo exercido pelo material discal que, por sua vez, pode causar hemorragia 

epidural. Esta hemorragia epidural é também responsável, em parte, pelo agravamento dos 

sinais clínicos e muitas vezes é possível de ser visualizada pela TC não-contrastada, tendo 

valores médios de atenuação ligeiramente superiores aos valores da medula espinhal normal.  

No presente estudo, procedeu-se há determinação do grau de compressão do material discal 

herniado nas imagens transversais de TC, para avaliar se existia alguma correlação com a 

gravidade dos sinais clínicos, quer na zona cervical como na zona toracolombar. Apesar de se 

ter observado que numa parte dos casos, principalmente na zona toracolombar, o grau de 

compressão medular era maior nos animais com sinais clínicos mais severos, verificou-se que 

o grau de compressão não estava significativamente associado com a gravidade dos sinais 

clínicos (p>0.05), não indo de acordo com o estudo efetuado por Lim et al. (2010). No entanto, 

em outros estudos, mesmo usando outros meios de diagnóstico, determinaram que estas 

variáveis não tinham correlação estatística devido essencialmente ao facto de estarem os outros 

fatores envolvidos no processo de lesão medular (Besalti et al., 2005; Levine, J. M. et al., 2009). 

Isto permitiu confirmar que o grau de compressão medular não é o principal interveniente no 

processo de lesão medular e no grau de disfunção neurológica. Os outros fatores, como o 

processo inflamatório e hemorrágico, apesar de não poderem ser avaliados ou mensurados 

acabam por intervir de igual modo no processo de lesão medular secundária à extrusão do 

material discal e na sintomatologia do animal. 

Naturalmente este trabalho também possui as suas limitações. Este estudo teve como principal 

limitação a utilização de uma amostra populacional reduzida, o que pode ter influenciado 

negativamente determinados resultados e conclusões estatísticas. Outra limitação foi a ausência 

da medição da extensão do material discal nas imagens sagitais de TC. Esta medição adicional 

poderia ter enriquecido a análise relativa à gravidade dos sinais clínicos e ter permitido chegar 

a conclusões adicionais e possivelmente com significado estatístico.  
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7. CONCLUSÃO 

As hérnias discais continuam a ser uma das mielopatias com maior prevalência na população 

canina. Embora o diagnóstico presuntivo seja feito com base nos sinais clínicos e no exame 

neurológico, o exame imagiológico é imprescindível para o diagnóstico definitivo da lesão. 

Neste estudo confirmou-se que as hérnias discais toracolombares surgem com maior frequência 

que as hérnias discais cervicais, com uma taxa de expressão de 77,8%. Apesar dos animais de 

raças CD serem afetados com maior frequência, os animais de raças NCD, como o Labrador 

Retriever, também podem desenvolver hérnias discais de extrusão. E como seria de esperar, a 

raça Dachshund não foi a raça de maior expressão neste estudo devido essencialmente à sua 

baixa popularidade em Portugal, tendo sido a Pequinois a raça CD mais comum neste estudo.  

Os animais que possuem hérnias de extrusão possuem normalmente um início mais agudo da 

sintomatologia clínica e uma disfunção neurológica mais severa, que varia com base na 

localização neuroanatómica da lesão, na rapidez e gravidade com que a medula é atingida pelo 

material discal, por exemplo. Este estudo permitiu verificar que as hérnias cervicais, ao 

contrário das hérnias toracolombares, são menos prováveis de resultarem numa mielopatia 

compressiva suficiente de causar uma tetraparesia ou tetraplegia e isso deve-se muito 

provavelmente ao maior diâmetro que o canal vertebral apresenta nesta zona, que leva a que a 

medula não se danifique tanto quando o material discal sofre herniação. 

Como este estudo permitiu também chegar à conclusão que a TC não-contrastada é muito 

precisa pois permite, de forma rápida, identificar o material discal herniado e fornecer a 

informação necessária acerca da localização, lateralização e extensão da compressão medular, 

o que torna a TC útil não só para preparar a técnica cirúrgica mais apropriada mas para também 

saber qual o lado do acesso cirúrgico. Em adição, a mensuração dos valores médios de 

atenuação (HU), obtidos pelas imagens de TC, pode tornar-se numa ferramenta útil para estimar 

a cronicidade da lesão que muitas vezes é negligenciada pelo proprietário do animal.   

Para finalizar, a ausência de correlação entre o grau de compressão e o grau de gravidade dos 

sinais clínicos permitiu confirmar que essa variável não é a única a intervir na sintomatologia 

do animal. As hérnias de extrusão, ao aplicarem uma força concussiva e compressiva sobre a 

medula espinhal, vão dar origem a uma série de eventos vasculares e inflamatórios secundários 

que têm uma grande influência no tipo e gravidade dos sinais clínicos manifestados pelo animal.  
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9. ANEXOS 

Nervo 

Craniano 
Função Teste 

Sinais clínicos de perda 

de função 

Olfativo (I) Olfato Raramente testado Anosmia, hiposmia 

Ótico (II) Visão; Resposta à luz 

Resposta à ameaça; 

Percurso de obstáculos, 

Reflexo pupilar à luz (RPL) 

Défices visuais; Pupila 

dilatada sem resposta ao 

estímulo luminoso 

Oculomotor 

(III) 

Inervação motora dos 

músculos extraoculares e 

parassimpática da pupila  

Nistagmo fisiológico; 

Observação do 

posicionamento do globo 

ocular; RPL 

Estrabismo ventro-dorsal; 

pupilas dilatadas; Ptose; 

Diminuição ou ausência do 

RPL; Síndrome de Horner 

Troclear 

(IV) 

Inervação motora do 

músculo oblíquo dorsal 

do globo ocular 

Oftalmoscopia Direta 

Estrabismo dorso-medial 

(gato); desvio lateral dos 

vasos retinianos (cão) 

Trigémeo 

(V) 

Músculos da mastigação 

(ramo mandibular); 

Inervação sensitiva da 

face (ramo mandibular, 

oftálmico, maxilar) 

Reflexo palpebral; Exame 

sensorial da mucosa do 

septo nasal, da córnea e 

face; Avaliação da massa 

muscular e tónus da 

mandibula 

Atrofia dos músculos 

mastigadores; mandíbula 

caída se lesão bilateral; 

Diminuição ou ausência 

sensorial nasal/facial 

Abducente 

(VI) 

Inervação do músculo 

reto lateral e retractor do 

globo ocular 

Observação da posição 

do globo ocular; 

Estrabismo fisiológico 

Estrabismo ventro-

medial; Incapacidade de 

retração do globo ocular 

Facial (VII) 

Inervação dos músculos 

da expressão facial; 

parassimpática das 

glândulas lacrimais, 

palatina e nasal; sensorial 

da porção rostral da língua 

(paladar) e ouvido médio 

Resposta à ameaça; 

Reflexo palpebral; Teste 

de Schirmer; retração do 

lábio; Movimento da 

orelha 

Incapacidade de fechar a 

pálpebra, de retrair o 

lábio ou mover a orelha; 

Tetania hemifacial; 

Querotoconjuntivite 

seca; Desvio contra 

lateral do filtro nasal 

Vestíbulo 

coclear 

(VIII) 

Equilíbrio; 

Audição 

Postura da cabeça e 

corpo; marcha; Posição e 

movimento dos olhos; 

Audição 

Head Tilt; Ataxia 

vestibular; Nistagmo; 

Estrabismo posicional; 

surdez;  

ANEXO I – Avaliação dos nervos cranianos (Adaptado de Schatzberg et al., 2013) 
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Glossofarín

geo (IX) 

Inervação sensorial e 

motora da faringe 

Reflexo de deglutição; 

Capacidade de engolir 

Diminuição do reflexo 

da deglutição; disfagia;  

Vago (X) 

Inervação sensorial e 

motora da faringe, laringe 

e vísceras 

Reflexo de deglutição; 

Reflexo oculo-cardíaco 

Diminuição do reflexo 

da deglutição; disfagia; 

paralisia laríngea; 

megaesófago 

Acessório 

(XI) 

Inervação motora do 

músculo trapézio 

Avaliação da massa 

muscular 

Atrofia do músculo 

trapézio 

Hipoglosso 

(XII) 

Inervação motora dos 

músculos da língua 
Avaliação da língua 

Atrofia da língua; 

Incapacidade de retrair a 

língua se lesão bilateral 
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ANEXO II: Lista de diagnósticos diferenciais mais comuns com base nas quatros regiões 

funcionais da medula espinhal (da Costa & Moore, 2010). 

Região Cervical (C1-C5) e Cervico-Torácica (C6-T2) 

HDI cervical de extrusão (raças pequeno porte) ou de protrusão (raças de grande porte) 

Luxação/Subluxação Atlantoaxial (raças toy e de pequeno porte) 

Embolismo Fibrocartilaginoso (mais em raças de grande porte) 

Traumatismos espinhais (fratura/luxação de vértebras) 

Meningite-Arterite responsiva a esteroides 

Neoplasia espinhais (principalmente meningiomas) 

Espondilomielopatia cervical (síndrome de Wobbler) - raças de grande porte e gigantes 

Discoespondilite 

Região Toracolombar (T3-L3) 

HDI toracolombar de extrusão (raças pequeno porte) ou de protrusão (raças de grande porte) 

Embolismo Fibrocartilaginoso (mais raças de grande porte) 

Traumatismos espinhais (fratura/luxação de vértebras) 

Neoplasia espinhal 

Mielopatia degenerativa (mais raças de grande porte) 

Meningomielite 

Hemivértebra (mais comum entre as vértebra T2-T10)  

Região Lombo-sagrada (L4-S3) 

Possui a mesma lista de diagnósticos deferenciais da região toracolombar. No entanto, a 

doença que ocorre mais frequentemente nesta região é o embolismo fibrocartilaginoso. 

Região entre as vértebras L6-L7 e sacro 

Estenose degenerativa lombo-sagrada (cauda equina) - muito comum em Pastores Alemães  

Neoplasia Espinhal (raças de grande porte) 

Discoespondilite (raças de grande porte e gigantes) 

Traumatismo espinhal 
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ANEXO III: Protocolos de TC utilizados no Centro de Imagem Montenegro. 

 

Coluna 

Toracolombar 

(< 10Kg) 

Coluna 

Toracolombar 

(10-25Kg) 

Coluna 

Toracolombar 

(> 25Kg) 

Coluna 

Cervical 

(< 10Kg) 

Coluna 

Cervical 

(10-25Kg) 

Coluna 

Cervical 

(> 25Kg) 

Scan Helicoidal Helicoidal Helicoidal Helicoidal Helicoidal Helicoidal 

Tempo de 

rotação 

(segundos) 

1s 1s 1s 1s 1s 1s 

Espessura 

do corte 

(mm) 

1mm 2mm 3mm 1mm 2mm 3mm 

Intervalo 

de corte 

(mm) 

0,8mm 1mm 2mm 0,8mm 1mm 2mm 

kV 120kV 120kV 140kV 120kV 120kV 140kV 

mA 
AutomA baixa 

dose 

AutomA baixa 

dose 

AutomA baixa 

dose 

AutomA 

baixa 

dose 

AutomA 

baixa dose 

AutomA 

baixa 

dose 

Posição do 

animal 

Decúbito dorsal, com os membros pélvicos 

direcionados para a granty 

Decúbito esternal, com a cabeça 

direcionada para a granty 

 


