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❖ Doença degenerativa da coluna vertebral.

❖ Osteófitos nos espaços intervertebrais e/ou nas regiões ventral e dorsal das vértebras.

❖ Associada idade do animal. Vértebras torácicas, lombares e lombossacras são as mais afetadas.

❖ Podem ser assintomáticos ou apresentar dor à palpação colunar, claudicação de um ou mais

membros, desenvolver estreitamento do canal vertebral, compressão medular, paralisia e atrofia

muscular.

Introdução

Uma onça, macho, adulta, foi resgatado pelo corpo de bombeiros em uma vala nas dependências de

uma fazenda. Sem movimentação de membros pélvicos e cauda, apresentando relaxamento de

esfíncter anal. Ao exame clínico suspeitou-se uma lesão colunar torácica, com possível compressão

medular, pois havia incoordenação motora de membros pélvicos, com paraparesia. Tendo em vista o

emagrecimento progressivo e evolução negativa do quadro, optou-se pela eutanásia. Em seguida, foi

realizada necropsia com coleta de amostras biológicas para análise microscópica.

O cadáver tinha baixo escore corporal (3/1-9), escaras de decúbito acentuadas em crista ilíaca esquerda

e face escapular ipsilateral. Internamente, havia projeções osteofíticas em corpos vertebrais (T4 e T5),

comprimindo o canal medular nesta mesma região. Microscopicamente, na medula espinhal desta

região havia intenso edema e degeneração mielínica (degeneração Walleriana), presença de esferócitos

e cromatólise central neuronal, configurando uma lesão degenerativa medular severa traumática.

Figura 1: Corte longitudinal da coluna vertebral do

cadáver
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Neste caso, a necropsia foi uma ferramenta

fundamental para o diagnóstico definitivo e a

histopatologia foi importante para a

determinação da gravidade das lesões

macroscopicamente visualizadas, concordando

com os sinais clínicos por conta de sua

distribuição, localização e severidade.

Figura 2: Em destaque e com maior detalhe, área de

compressão medular em vértebras torácicas (T4 e T5).


