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Introdução

   A espondilomielopatia cervical, também denominada 
de síndrome de wobbler, é uma patologia dinâmica e 
bastante complexa, que envolve a coluna vertebral 
cervical de cães de grande porte [1].
   Essa doença é freqüentemente observada em cães dog 
alemães jovens e doberman pinschers de meia idade e 
idosos, porém outras raças como são bernardo, 
weimaraner, labrador, rottweiler, pastor alemão, basset 
hound, dálmata, samoieda, old english sheepdog e o 
bull mastife podem ser acometidas[2].   
   A causa da espondilomielopatia cervical é 
multifatorial, porém, alguns importantes fatores 
contribuem para o desenvolvimento dessa síndrome, 
como: estenose do canal vertebral, instabilidade 
vertebral, hérnia de disco, hipertrofia ligamentar, 
proliferação da cápsula articular e produção de 
osteófito [3].
   O quadro clínico está associado às deficiências 
neurológicas secundárias à lesão compressiva da 
medula espinhal (mielopatia) ou das raízes nervosas 
(radiculopatia), ou de ambas. Dependendo do grau de 
compressão espinhal, o paciente apresentará somente 
dor cervical ou distúrbios de locomoção variando desde 
leve ataxia, andar rígido com os membros torácicos, 
marcante hipermetria dos membros pélvicos, ou até 
tetrapesia grave [4]. 
   O diagnóstico deve basear-se na história e na 
apresentação clínica do paciente, sendo confirmado 
através de exames complementares como radiografia 
simples, mielografia, tomografia computadorizada e 
imagem de ressonância magnética [1].
     O tratamento a ser instituído depende da 
complexidade das lesões envolvidas, grau de 
compressão espinhal, condição geral do paciente, 
disponibilidade de instrumentos e implantes cirúrgicos, 
bem como da capacidade técnica do cirurgião. Este 
consiste na descompressão espinhal e na reversão das 
deficiências neurológicas [3].

    O prognóstico é extremamente variável, pois 
depende do estado neurológico, do tempo de evolução 
da doença e do número de fatores etiológicos 
envolvidos em cada paciente, bem como da extensão da 
compresão espinhal [1].
    O presente relato tem como objetivo descrever um 
caso clínico de espondilomielopatia cervical em cão, 
enfatizando os aspectos clínicos e terapêuticos desta
enfermidade.

Material e Métodos

Foi atendido no Centro Veterinário de Casa Forte,
um cão, macho, boxer, com 1ano de idade e 26 kg, o 
qual foi encaminhado para avaliação neurológica, por 
apresentar dificuldade para se locomover, se levantar e 
deitar, além de quedas e incordenação desde os 5 meses 
de idade. Ao exame neurológico, constatou-se a 
presença de andar rígido, quedas, cifose e dor cervical 
principalmente quando realizado movimentos de 
flexão. Constatou-se, também, que os reflexos dos 
membros anteriores e posteriores apresentavam-se 
aumentados, com leve atrofia muscular, sensibilidades 
para dor superficial e profunda preservadas, micção e 
defecação preservadas, ausência de alterações em 
nervos cranianos, configurando-se, assim, uma 
síndrome cervical. A análise do líquor, o hemograma e 
a urinálise não demonstraram alterações, assim como as 
radiografias simples da coluna cervical. Optou-se, 
então, pela realização de mielografia através da injeção 
de 0,3 ml/kg de contraste iodado (ioversol 320 mg/ml) 
através da cisterna magna e realização de radiografias 
em posições laterais neutra, em flexão, em extensão,em 
distração e na posição ventro-dorsal.

O exame radiográfico contrastado revelou a presença 
de instabilidade vertebral entre C2-C3, C3-C4 e C4-C5 
somente quando o pescoço do paciente foi submetido à 
máxima flexão.



Utilizou-se como antiinflamatório o vedaprofeno e o 
paciente foi monitorado durante 10 dias para avaliação 
da evolução clínica. Recomendou-se, também repouso 
absoluto, utilização de coleira peitoral e elevação do 
comedouro e do bebedouro para minimizar os 
movimentos de flexão do pescoço.

O paciente apresentava remissão dos sinais 
neurológicos durante as primeiras horas após a 
administração do medicamento, mas quando se 
aproximava o horário da segunda dose, começava a 
sentir dores. Optou-se, então, pela associação do 
analgésico cloridrato de tramadol, obtendo melhora 
significativa no controle da dor.

Diante das freqüentes recidivas do quadro 
neurológico, optou-se pela realização do tratamento 
cirúrgico. A técnica cirúrgica utilizada foi a distração e 
fusão vertebral com parafuso cortical de efeito 
compressivo.

Resultados e Discussões

  Embora a espondilomielopatia cervical acometa cães 
das raças dogue alemão e doberman pinscher em 80% 
dos casos [2], cães da raça boxer também poderão ser 
acometidos por essa patologia.
  Apesar da etiologia multifatorial da EMC ser relatada
[3], neste caso em particular, os exames 
complementares mostraram apenas a presença de 
instabilidade vertebral em múltiplas vértebras. A 
compressão dinâmica causada por malformações ou 
instabilidades produz uma pressão intermitente sobre a 
medula espinhal. A instabilidade intervertebral 
favorece o deslocamento dorsal do aspecto cranial de 
um corpo vertebral, conforme o grau de flexão da 
coluna vertebral cervical [5].
  A realização dos movimentos como hiperflexão ou 
hiperextensão do pescoço pode causar muita dor e 
temporariamente, exacerbar os efeitos de uma lesão 
dinâmica compressiva [5], o que não aconteceu com 
esse paciente.

Os exames radiográficos contrastados nas posições 
lateral neutra, em extensão, em distração e na posição 
ventro-dorsal não foram capazes de detectar a presença 
de compressão espinhal. Foi necessária a realização de 
várias radiografias com o pescoço do paciente 
posicionado em máxima flexão para que a confirmação 
do diagnóstico e localização de todos os locais de 
instabilidade vertebral fosse efetivada. Esses achados 
confirmaram o caráter dinâmico da EMC desse 
paciente, como também definiram a necessidade de 
tratamento cirúrgico. Na avaliação radiográfica, a lesão 
compressiva pode desaparecer em determinadas 
posições e, em outras, pode ficar em evidência, o que 

permitirá, dessa forma, diferenciar a natureza da lesão
[5,6].
  O tipo de tratamento cirúrgico a ser empregado varia 
em função da classe da espondilomielopatia cervical e, 
portanto, da localização e natureza da lesão ou lesões 
compressivas[3].Optou-se nesse paciente, pela 
estabilização vertebral utilizando-se parafusos corticais 
com efeito compressivo, haja visto a presença de 
múltiplos locais com instabilidade vertebral e a 
ausência de lesões estáticas ventrais ou dorsais. Além 
disso, não se optou pela técnica de fixação vertebral 
com parafusos e arruelas, por não necessitar de 
distração vertebral, uma vez que o paciente respondia 
muito bem aos medicamentos antiinflamatórios e 
analgésicos.
  Apesar dos pacientes com compressão em um único 
nível parecerem ter prognóstico melhor após a cirúrgia, 
quando comparados com aqueles apresentando 
compressão em múltiplos níveis [6]. O paciente citado 
apresentou-se em estação 12 horas após o 
procedimento cirúrgico sem déficit neurológico e 
encontra-se em perfeito estado clínico três meses após 
a cirurgia.
  Apesar desta patologia ser bastante comum, existem 
poucos relatos dessa enfermidade em cães da raça 
boxer no Brasil e, desta forma os clínicos veterinários 
devem ficar atentos para suspeitar dessa afecção em 
cães com quadro clínico semelhante.
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