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RESUMO: Foi atendida uma cadela chow chow, de 10 meses, vítima de atropelamento apresentando luxação 

completa de vértebras torácicas com comprometimento dos neurônios motores superiores, que levaram a um 

quando de paralisia dos membros pélvicos. O animal foi submetido à exames ortopédicos, testes neurológicos e 

exames radiográficos que comprovaram o diagnóstico. Posteriormente foi submetido ao tratamento cirúrgico para 

alinhamento da coluna vertebral e alívio da medula espinhal. Nos procedimentos pós-cirúrgicos foi instituído 

antinflamatórios, analgésicos, curativo local e fisioterapia para reabilitação e melhora da qualidade de vida. Este 

trabalho teve por objetivo relatar as características do trauma, bem como o diagnóstico, tratamento e procedimentos 

pós-cirúrgicos, elucidando a importância do tratamento imediato e do emprego da fisioterapia.  
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INTRODUÇÃO 

 

A coluna vertebral, formada por várias vértebras unidas, estende-se da base do crânio à 

extremidade final da cauda, protege e envolve a medula espinhal, além de sustentar o corpo e 

contribuir para a postura. Os cães possuem 7 vértebras cervicais, 13 torácicas, 7 lombares, 3 

sacrais e cerca de 20 caudais. A medula espinhal está localizada dentro da coluna vertebral. É 

dividida em cervical (C1-C5), cérvico-torácica (C6-T2), toracolombar (T3-L3), lombossacral (L4-

S3) e segmentos caudais (KISTEMACHER, 2017).  

As fraturas e luxações vertebrais são comuns na rotina clínica, na maioria das vezes por 

acidentes automobilísticos (FIGUEIREDO, 2013; GIGLIO, 2013; SILVA et al., 2013). As 

lesões vão desde desalinhamento do canal vertebral, descontinuidade das vértebras, 

anormalidade nos espaços intervertebrais, à fratura (ARAÚJO, 2013).  

Os sinais clínicos dependem do tipo de trauma, localização e grau da lesão. O animal 

pode ou não ter sensibilidade a dor, além de apresentar paralisia, paresia, perda da consciência 

e função motora, ataxia e distúrbios urinários (MENDES, 2012). O diagnóstico é realizado por 

anamnese, exame neurológico, radiografia da coluna vertebral e medula espinhal. O tratamento 

pode ser conservativo ou cirúrgico visando estabilização da coluna e descompressão da medula 

espinhal (ARAÚJO, 2013). 
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O objetivo deste trabalho é descrever um relato de caso de uma cadela com luxação 

vertebral torácica decorrente de acidente por atropelamento e submetida ao tratamento cirúrgico 

com a descrição da técnica cirúrgica, pós-operatório e a recuperação do trauma. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia utilizada é o relato de caso associada a revisão da literatura. Uma fêmea 

da espécie canina, raça chow chow, 10 meses de idade, 16,4kg, apresentou luxação de vértebra 

torácica por atropelamento (acidente automobilístico). De imediato foi submetida à exames 

físicos que aparentemente não revelaram nenhuma alteração evidente de luxação.  

Com alterações na marcha e incoordenação motora após 32 horas do acidente, a mesma 

foi encaminhada ao ortopedista para exames radiográficos. Na anamnese foi apresentado 

taquicardia, taquipnéia, dorso arqueado, dor à palpação abdominal, paralisia do membros 

pélvicos e retenção urinária devido ao choque.  

O exame radiográfico da coluna vertebral em incidência latero-lateral e ventro-dorsal 

revelou luxação toracolombar das vértebrasT11 e T12 (Figura 1), pressionando a medula 

espinhal, sem nenhum sinal de fratura. Imediatamente foi administrado morfina à paciente. 

Posteriormente o animal foi encaminhado para tratamento domiciliar até que fosse submetido 

ao tratamento cirúrgico. Foi prescrito Cefalexina (500mg / TID), Tramadol (12mg/ QID) e 

Lisador (500mg/ QID). 

 

 

 

FIGURA 1: Imagem radiográfica demostrando Luxação Toracolombar das vértebras T11 e T12.  (A) Projeção 

ventro-dorsal e (B) Latero-lateral.  

 



 

 

Quatro dias após o tratamento domiciliar o animal foi encaminhado para a internação 

para realização de exames pré-operatórios, onde o hemograma apresentou plaquetas e 

hematócrito baixos e infecção por Ehrlichia canis.  Após jejum alimentar de 12 horas e dieta 

hídrica a paciente recebeu 4,5 ml de Morfina, 0,3 ml de Quetamina e 7 ml de Lidocaína, e 

posteriormente submetida ao tratamento cirúrgico. A técnica utilizada consistiu na estabilização 

vertebral do segmento T10 a T13 por meio da transfixação dos processos espinhosos com fios de 

aço retorcidos ao redor dos pinos de Steinmann de acordo com a técnica descrita por Fossum 

(2014). 

Iniciou-se com incisão de pele, aproximadamente 15 cm, em seguida divulsionamento 

e afastamento das fibras musculares epaxiais torácicas até dois processos espinhosos craniais e 

caudais à lesão. A luxação foi reduzida com auxílio de pinças de apreensão ósseas ancoradas 

aos processos espinhosos dorsais. Na sequência transfixou-se com fios de aço os processos 

espinhosos, bem como os articulares e mamilares presentes nas vertebras, em forma de ‘U’ 

ajustando-os e alinhando aos pinos de Steinmann no terceiro espaço intervertebral cranial e 

caudal à lesão. Por último fez-se a sutura dos músculos, espaço morto e a dermorrafia.  

No pós operatório foi instituído antibióticos, analgésicos, fluidoterapia e curativo local. 

Após a paciente receber alta, seis dias após o procedimento cirúrgico, foi instituído tratamento 

domiciliar com Cefalotina (1,5ml, BID, subcutânea/ 2 dias), Rymadil (75mg / 1comprimido, 

SID/ 5 dias), Roxitrat (200mg / 1comp, SID/ 24 dias), Ganaseg (0,8ml dose única / após retirar 

os pontos/ 14 dias pós cirurgia), e fisioterapia para fortalecimento da musculatura dos membros 

em paralisia e promoção da qualidade de vida (Figura 2). 

 

FIGURA 2: (A) Cadela antes do acidente (B) após o acidente com dificuldade de apoio dos membros pélvicos (C) 

após a cirurgia com a fisioterapia na piscina. 

 

 

 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O trauma provocou luxação das vértebras torácicas T11 e T12 com leve pressionamento 

da medula devido ao desalinhamento da coluna vertebral provocando paralisia dos membros 

pélvicos. Segundo Silva et al., (2013), a descontinuidade do canal medular e leões medulares 

podem ser ocasionados por traumas externos, como pancadas, quedas, atropelamento; e por 

neoplasias, anomalias e degenerações.  

O diagnóstico neste caso foi constituído de exames ortopédicos e neurológicos, e 

radiografia. A literatura ressalta que o diagnostico deve ser realizado por meio anamnese 

detalhada, exame físico ortopédico e neurológico, radiografia, tomografia e ressonância 

magnética (KISTEMACHER, 2017). De acordo com Silva et al. (2013), quando se trata de 

luxação ou fratura, a radiografia é a melhor técnica de diagnóstico pois permite localizar a lesão 

e determinar sua gravidade.  

Como a paciente, mesmo após luxação toracolombar total e paralisia dos membros, 

apresentou sensibilidade a dor superficial e profunda, evidentemente não houve dano medular 

suficiente para caracterizar uma lesão irreversível ou intratável. Animais que apresentam lesão 

na coluna vertebral com comprometimento neurológico podem apresentar perda da nocicepção, 

paralisia, perda da consciência e função motora, e perda da sensibilidade à dor superficial ou à 

dor profunda (ARAÚJO, 2013).  

As luxações completas nem sempre representam um mal prognostico já que em muitos 

casos os animais ainda apresentam funções motoras, viscerais e ainda sensitivas. Mas a lesão 

medular pode ocasionar incapacidade permanente já que não há regeneração dos neurônios 

acometidos. A presença de sensibilidade e funcionalidade do esfíncter anal aumentam o 

potencial de recuperação, e os testes de ausência ou presença à dor profunda são as melhores 

ferramentas para determinar o prognostico do paciente (ARIAS et al., 2015), já que os animais 

que apresentam sensibilidade nas áreas afetadas possuem maiores chances de recuperação. 

(ARAÚJO, 2013).   

No procedimento pré-operatório foram realizados exames radiográficos e neurológicos, 

eletrocardiograma, hemograma, e administração de corticoides e opióides para analgesia, assim 

como mencionado na literatura (SILVA et al., 2013; KISTEMACHER, 2017). Apesar da 

tomografia e ressonância magnética serem importantes para a determinação do grau da lesão 

neurológica (KISTEMACHER, 2017), não foi possível realiza-las já que a clínica não possuía 

os aparelhos necessários.  



 

 

O tratamento cirúrgico foi instituído para alinhamento da coluna vertebral e alívio da 

medula espinhal com a utilização de pinos.  A técnica escolhida foi hemilaminectomia, onde a 

estabilização pode ser feita por fixação dos componentes ósseos e tecidos moles com placas 

plásticas ou metálicas e, pinos ou parafusos interligados (ARAÚJO, 2013).  

A cirurgia nesses casos é realizada sob anestesia geral e a técnica anestésica utilizada 

deve ser a melhor possível para minimizar os efeitos dos fármacos empregados, que causa 

alterações no suprimento sanguíneo ao tecido nervoso e na atividade elétrica dos neurônios. 

Pacientes com lesão neurológica submetidos à anestesia geral, estão sujeitos à alterações 

cardíacas e respiratórias, hipóxia e hipercapnia (GIGLIO, 2013).  

A alta foi concedida seis dias após a cirurgia, sendo instituído no pós operatório 

antibióticos, analgésicos e curativo local até a retirada dos pontos, 14 dias depois.  Com a 

completa cicatrização o animal cessou as dores e passou a apoiar os membros pélvicos e 

movimenta-los após estímulos, mesmo não andando. Devido a paralisia e perda da massa 

muscular dos membros posteriores, foi prescrito fisioterapia para reestabelecimento da 

condição física. As técnicas empregadas foi apoio e exercícios com os membros, e a 

hidroterapia em piscina para estimular o animal a se movimentar por instinto. 

A fisioterapia visa aliviar a dor, garantir motilidade aos membros acometidos através do 

aumento da massa e força muscular, e assim prevenir a atrofia, garantindo a qualidade de vida.  

É empregada após o tratamento conservativo ou cirúrgico, onde a técnica mais utilizada é a 

cinesioterapia que condiciona o animal através de exercícios, incluindo extensão e 

alongamento, estímulo dos reflexos, sustentação, marcha assistida, exercícios de equilíbrio, 

esteira e hidroterapia. Além da movimentação, existem outras técnicas que podem reestabelecer 

o animal, como ultrassom terapêutico, laserterapia, eletroterapia e acupuntura 

(KISTEMACHER, 2017).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelos estudos apontarem os acidentes automobilísticos como a principal causa das 

fraturas vertebrais, fica evidente que essas afecções podem ser prevenidas. As primeiras horas 

após o trauma caracterizam o ponto crítico e empregar o melhor tratamento é fundamental para 

garantir um bom prognóstico. A fisioterapia garante qualidade de vida e devolve parte ou 

totalidade da função motora dos membros acometidos sendo principal técnica para a 

reabilitação dos pacientes.   
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