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Introdução

Uma grande variedade de anormalidades 
congênitas da coluna vertebral pode ocorrer em cães, 
porém em sua maioria não apresentam sinais 
clínicos.Anomalias vertebrais freqüentemente resultam 
de uma interrupção no desenvolvimento normal e 
regressão da notocorda embrionária, segmentação 
anormal dos somitos mesodérmicos, ou vascularização 
e ossificação vertebral alterada. [1]

A hemivértebra é uma malformação que pode ser 
causada por um deslocamento hemimetamérico dos 
somitos, ou pela vascularização e ossificação errônea 
da vértebra, resultando em escoliose e na ausência de 
fusão dos corpos vertebrais direito e esquerdo

Apesar da maioria dos casos não apresentar sinais 
clínicos [2], a hemivértebra é mais comumente 
associada a déficits neurológicos do que outras 
anomalias congênitas. 

Tal malformação pode causar compressão de medula 
e escoliose, levando à ataxia e paraparesia, que 
progridem conforme o animal cresce, devido ao 
aumento da compressão ou estiramento da medula [3].

Em lesões medulares graves, pode-se observar um 
fenômeno denominado caminhar espinhal.[4] O 
mesmo consiste na habilidade involuntária que 
carnívoros, principalmente jovens, têm de manter-se 
em estação e pisar com os membros posteriores, 
mesmo com uma completa transecção da medula 
espinhal.[5] 

O presente trabalho possui como objetivo relatar um 
caso de compressão medular torácica caudal por 
hemivértebra observado em associação com o caminhar 
espinhal.

Material e métodos

Foi encaminhada ao Projeto de Extensão: “Ortopedia 

e Neurocirurgia Animal”, do DMV/UFRPE, uma cadela, 
sem raça definida, 1 mês de idade, por não apresentar 
locomoção dentro da normalidade. O animal apresentava 
histórico de paraparesia e ataxia nos membros pélvicos, 
com movimentação dos mesmos simulando um caminhar,
sem contato com qualquer superfície.

Ao exame neurológico, o animal apresentava elevação
cifótica na coluna no segmento tóraco-lombar (T3-L3). Nos 
testes de sensibilidade dolorosa, apresentou ausência de 
resposta à dor profunda nos membros posteriores, mas tal 
teste nos membros anteriores foi observado sem alterações. 
Nos reflexos espinhais, o animal apresentou reflexo flexor 
e extensor cruzado positivo. Foram solicitadas então, 
radiografias em projeção lateral e ventro-dorsal para serem 
avaliadas no retorno, que evidenciaram ser a origem dos 
déficits neurológicos uma compressão medular devido à
anomalia vertebral designada hemivértebra. 

Resultados e Discussão

Dentre as anomalias vertebrais freqüentes em cães, as 
hemivértebras são resultado da ausência de fusão dos 
centros de ossificação dos corpos vertebrais, esquerdo e 
direito [6]. As mesmas podem estar associadas ou não a 
déficits neurológicos, como ataxia dos membros 
posteriores, paraparesia e paraplegia, dependendo do grau 
de compressão medular, podendo-se considerar como 
tratamento a descompressão medular cirúrgica [3,6]. 

As disfunções neurológicas devido à hemivértebra são 
freqüentes devido as mesmas promoverem a instabilidade 
vertebral, estreitamento do canal vertebral e compressão ou 
trauma intermitente da medula espinhal [6]. 
   Em animais jovens com afecções espinhais é muito 
comum a habilidade de locomoção apesar de completa 
separação dos segmentos medulares [5]. No caso, a 
presença da hemivértebra provocou compressão medular, 
desencadeando as disfunções neurológicas observadas, 
como reflexo extensor cruzado positivo e caminhar 
espinhal. O reflexo extensor cruzado consiste de 
aproximadamente 0,2 a 0,5 segundo depois de um estimulo 
produzir um reflexo em flexão em um membro, o membro 



oposto inicia sua extensão [4].
Tal reflexo possui mecanismo neuronal complexo, 

tendo como inicio o cruzamento dos sinais dos nervos 
sensitivos para o lado oposto da medula produzindo 
respostas exatamente opostas em relação aquelas que 
originam o reflexo de flexão. Isso se da pela falta de 
inibicao recíproca devido a lesão medular. Tal processo 
ocorre através de um circuito nervoso de inibicao de 
músculos antagonistas no momento do reflexo em nível 
de medula espinhal e raízes aferentes e eferentes.  

Quando ocorre a lesão medular, tal circuito não 
excita os músculos agonistas contra-laterais e 
concomitantemente não inibe os músculos antagonistas 
ao reflexo, resultando na extensão do membro contra-
lateral ao reflexo flexor [4,5].

O fenômeno conhecido como caminhar espinhal é
um deambular inconsciente e involuntário,
freqüentemente observado em animais espinhais [4], 
como ocorreu no caso relatado, a compressão medular 
não impediu o animal de realizar movimentos rítmicos 
de marcha. Tal fato é explicado pelo mecanismo de 
reflexo rítmico de marcha de cada membro no qual 
ocorre uma flexão para frente do membro, seguida de 
um segundo ou mais, de extensão posterior. A 
oscilação para trás e para frente parece resultar, 
sobretudo da inibição recíproca discutida anteriormente 
e do rebote, que consiste no fato de que quando um 
movimento ou reflexo é realizado em um membro, o 
movimento ou reflexo dos músculos antagonistas são 
mais facilmente reproduzidos [4,5]. Portanto a flexão 
para frente do membro determina uma inibição 

recíproca dos músculos extensores, mas logo depois a 
flexão começa a desaparecer, o rebote então inibe os 
flexores e a excitação recíproca dos extensores determina 
que os membros se mexam para baixo e para trás [4].    
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Figura 1. Radiografia em projeção lateral da coluna vertebral porção tóraco-lombar, evidenciando a presença de hemivértebra.

Figura 2. Radiografia em projeção ventro-dorsal da coluna vertebral porção tóraco-lombar, evidenciando a presença de 
hemivértebra.


