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Raças Top de Ohio que o Parta

Pugshund!!!!

Plano!
Discutir as principais doenças degenerativas
espinhais
VERTEBRAIS
Doença do Disco Intervertebral
Espondilose
MEDULARES
Mielopatia Degenerativa

Doença do Disco Intervertebral
Causa mais comum de problemas
neurológicos em cães
Doença própria
Envolvida em outras doenças – EMC, SCE

Extremamente comum em humanos
Bem diferente de cães
Compressão da medula espinhal X nervos

Disco intervertebral normal

Smolders, 2012

Processo de Degeneração

Smolders, 2012
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DDIV - Classificação clássica
Hansen Tipo I – Extrusão - aguda
Hansen Tipo II – Protrusão - crônica

Tipo I

Tipo II

Peanut, Beagle /SRD, 8 anos, MC
Tetraplegia aguda

O que é
isso?
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Peanut
18 horas pósoperatório

DDIV – traumática “tipo III”
Lesão contusiva e não compressiva
Alta velocidade, pequeno volume
Micro-fragmento NP

Energia cinética– ½ m v2 (=tiro)

DDIV - Classificação “moderna”
Hansen Tipo I – Extrusão - aguda
Hansen Tipo II – Protrusão – crônica
Sabendo que há sobreposição

Extrusão aguda tipo “III” – traumática –
contusiva - não compressiva
Não cirúrgica

Extrusão aguda núcleo pulposo
hidratado – não cirúrgica maioria

Calcificação do disco não é diagnóstico
Discos podem descalcificar naturalmente!
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Bonnie – Beagle-hound!!!

T13-L1

L1-L2

L2-3

Bonnie – 20 horas pós-op

Sinais crônicos e progressivos 6 meses
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Espondilose
Processo degenerativo vertebral
Cães e gatos de meia-idade à idosos
Mais comum em cães de grande porte
Na IMENSA maioria dos casos não causa
nenhum sinal clínico
Achado radiográfico – proliferação região placa
fisária
T11-12

T12-13

L1-2

L3-4

Se tiver ataxia, paresia ou plegia procure
outra causa

Associa a Espondilose com o
Satanás!!

=

Espondilose e DISH

DISH – Diffuse idiopathic skeletal
hyperostosis
Hiperostose óssea difusa
Proliferação envolvendo o corpo vertebral inteiro
4 ou mais corpos vertebrais contínuos -“regiões”
Boxers e Retrievers
Discos intervertebrais ficam protegidos - bloco
Também achado radiográfico imensa maioria
Pode causar RADICULOPATIA – NÃO MIELOPATIA
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DISH - Disseminated idiopathic skeletal hyperostosis

Kranenburg et al, Vet J, 2011

Dálmata, 11 anos, MC

Dalmata, 11 anos, MC
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Casey, Pastor Alemão, 7 anos, FC
Ataxia e fraqueza progresssiva 6 m

O que é isso??

Mielopatia Degenerativa
Doença degenerativa medula espinhal
(axônios) cães idosos
Insidiosa e progressiva
Ataxia proprioceptiva e paraparesia
Sinais bilaterais (+/- leve assimetria)
10-20% tem hipo ou arreflexia patelar

Pode chegar à paresia não-ambulatória
Não apresentam dor espinhal
T13-L1

Coates & Winninger,
Vet Clin North Am, 2010
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Diagnóstico - MD
Raça – ppte Pastor alemão
Boxers, Corgis, Collies, Sheepdogs, etc

Idade: > 5 anos (geralmente >8 anos)
Evolução: lenta e progressiva
Ataxia, paraparesia ambulatória não ambulatória
Pode evoluir p tetraparesia, tetraplegia, e tronco encef.

Radiografia, mielografia ou ressonância
Todos normais – exclui-se doenças compressivas

Teste genético Mutação gene SOD1 – fator risco
Não responde a corticosteróides
Diagnóstico por exclusão

Tratamento - MD
Fisioterapia
Exercícios (manter ativo)
Nenhum outro tratamento muda
progressão

Caminhadas 5-20 min; movimentação passiva +
massagem; +/- natação
Grupo 1 - Caminhadas 5-20 min, 3-5x/d; moviment.
passiva + massagem 3x/d, ou natação – sobrevida
= 255 dias
Grupo 2 – caminhadas max. 3x/dia, + massagem
ou hidroterapia 1x/sem – sobrevida = 130 dias
Grupo 3 – sem fisioterapia – sobrevida = 55 dias

Corticosteróides não funcionam
Pedem ajudar com os diferenciais...

Prognóstico–ruim (6-12 meses)

Coates & Winninger, 2010

Sinais crônicos e progressivos meses

T6-7
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RESUMINDO
DDIV – além das clássicas (extrusão e
protrusão) outras formas estão se tornando
mais comuns – o tratamento vareia...
Espondilose – ignore!
Só lembra da DISH pra falar vixi...

MD – ataxia progressiva TL – sem dor
espinhal
Lembre-se sempre de examinar o paciente e
localizar a lesão que a vida vai ficar beeeem
mais fácil!!!
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