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RESUMO

A Extrusão de disco intervertebral é caracterizada pela degeneração do
núcleo pulposo e extravasamento do conteúdo no canal vertebral. Este
processo desencadeia o deslocamento e a compressão medular e como
consequência quadros de dor intensa e deﬁcts neurológicos. Neste relato
de caso objetivou-se analisar as condutas médicas adotadas desde o
primeiro atendimento no CentroVeterinário Flor de Lótus bem como os
critérios para tomada de decisão cirúrgica, estabelecimento de metas e o
planejamento de reabilitação pós operatória. Foi atendido um Bulldog
Francês de 3 anos, encaminhado com sintomas de dor leve na coluna,
sem sinais neurológicos associados. Após a primeira sessão de
acupuntura houve uma agudização do quadro. A meta de 72 horas para o
controle da dor álgica não foi alcançada com tratamento conservativo
portanto o paciente foi encaminhado para internação. As técnicas de
acupuntura foram o agulhamento seco, eletroacupuntura e moxabustão.
O tratamento alopático instituído: Predinisolona 1mg/kg; Tramadol
4mg/kg; Gabapentina 10mg/kg. A tomografía computadorizada demostrou
a presença de grande quantidade de material mineralizado no canal
vertebral, à altura de C3-4 resultando em deslocamento e compressão
medular. O procedimento cirúrgico hemilaminectomia ventral
no
segmento C3-C4, foi realizado e permitiu a remoção do conteúdo discal e
descompressão medular, no entanto o paciente apresentou tetraplegia no
pós-operatório. A volta da deambulação consciente foi recuperada com 21
dias assistido por acupuntura e ﬁsioterapia. No que se refere as
conclusões, o estabelecimento de metas para o controle da dor devem ser
estipuladas de acordo com as expectativas de resultado prezando pelo
não sofrimento do paciente. Portanto, o método conservativo deve ser
reavaliado nos casos em que o paciente apresenta dor incessante e não
resposiva à analgésicos e terapias complementares. Logo, a iniciação da
reabilitação com acupuntura e ﬁsioterapia no pós operatório imediato são
determinantes para uma rápida recuperação indolor.
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