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RESUMO 

A mielomalácia hemorrágica progressiva (MHP) é uma afecção rara e fatal, em que 

ocorre necrose aguda isquêmica e progressiva do parênquima da medula espinhal, 

levando à necrose do cordão espinhal. Pode ocorrer após extrusão do disco intervertebral, 

trauma medular ou embolismo fibrocartilaginoso, além de causar lesões neurológicas 

irreversíveis e compatíveis com a região afetada. O surgimento é hiperagudo, sendo o 

principal sinal clínico a paralisia e ausência de dor profunda. A maior incidência da lesão 

ocorre entre T3 e L3, com a progressão cranial e caudal da hemorragia, produzindo perda 

de reflexos nos membros pélvicos e torácicos. O objetivo desta revisão é apresentar 

mecanismos relacionados a extrusão de disco intervertebral e a evolução para o quadro 

de mielomalacia. 

 

Palavras-chave:  Hemorragia; Necrose de liquefação; Paraplegia; Parênquima da 

Medula Espinhal; Trauma Medular. 

 

INTRODUÇÃO 

As doenças de caráter degenerativo são uma das causas mais frequentes de afecções do 

sistema nervoso em cães, dentre elas destaca-se a mielomalácia (SANTOS& 

BASSUINO, 2020). Segundo Tilley&Smith (2015), a mielomalácia caracteriza-se por 

uma necrose isquêmica ou hemorrágica da medula espinhal, que pode ocorrer como 

consequência de uma lesão aguda. A mielomalácia hemorrágica progressiva (MPH) é 

mailto:karlaarboleya@outlook.com


                  

                 

 

uma síndrome multifocal causada por uma desordem neurovascular em função do desvio 

dos discos intervertebrais para o canal medular, originando hemorragia e levando a um 

infarto descendente e ascendente e à necrose hemorrágica do parênquima medular 

(LORENZ&CONEGAY, 2006). Em função dos efeitos concussivos do trauma, ocorre 

isquemia, liberação de substâncias vasoativas, radicais livres e enzimas celulares. A 

habilidade de classificar e descrever a localização precisa do tipo de mielopatia é de 

grande significância clínica, pois direciona o tratamento, que muitas vezes tem que ser 

cirúrgico. Na clínica de pequenos animais, é cada vez mais comum o atendimento de 

pacientes com problemas neurológicos, principalmente no que diz respeito a doenças dos 

discos intervertebrais (TARTARELLI et al., 2005). 

É importante ressaltar que a DDIV do tipo I é um fator predisponente para a ocorrência 

de mielomalácia. Em geral, o quadro clínico é considerado grave, levando o animal a 

disfunção locomotora e queda da capacidade cognitiva (JERICÓ et al., 2019). A doença 

do disco intervertebral (DDIV), é um achado frequente na rotina clínica de pequenos 

animais. Segundo Reis, et al., (2019), a maior parte dos cães acometidos são de raças 

condrodistróficas, com média de seis anos de idade. Essa condição caracteriza-se por uma 

degeneração no disco intervertebral, que resulta em um processo de extrusão do núcleo 

pulposo (Hansen tipo I), que adentra o canal vertebral, ou em uma protrusão do anel 

fibroso (Hansen tipo II), capaz de ocasionar uma compressão da medula espinhal 

(SANTOS, et al., 2021). A DDIV pode ser classificada conforme o grau de deficiência 

neurológica que o animal apresenta, sendo o grau I - dor a palpação epaxial sem 

deficiências neurológicas; Grau II - ataxia proprioceptiva; Grau III - paraparesia; Grau IV 

- dor profunda com presença de paraplegia; Grau V - paraplegia sem sinais de dor 

profunda (CHAVES et al., 2017). Portanto, o objetivo dessa revisão é apresentar 

mecanismos relacionados a extrusão de disco intervertebral e a evolução para o quadro 

de mielomalácia. 

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da revisão integrativa, foram selecionados três bases de dados 

(SciELO, Periódicos Capes e PubMed). Os critérios de seleção para a utilização de 



                  

                 

 

referências bibliográficas ocorreram através do uso de cinco palavras chaves: hemorragia; 

necrose de liquefação; paraplegia; parênquima da medula espinhal; trauma medular., 

pesquisadas em dois idiomas (português e inglês). Foram selecionados materiais 

indexados entre 2005 e setembro de 2021. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A mielomalácia pode ocorrer após traumas e lesões de caráter agudo na medula espinhal 

(ME). Segundo Fonseca (2020), ela pode ser classificada como focal quando é limitada 

ao local da lesão, ou progressiva (MMP), quando ascende e/ou descende por toda a 

extensão da ME. Alguns fatores de risco estão associados à ocorrência da MMP em cães. 

Para Tilley&Smith (2015), cães de raças condrodistróficas, com idade entre três e seis 

anos são comumente mais acometidos pela mielomalácia. Entretanto, isso não se deve a 

uma predileção por raça e idade, e sim, a fatores de predisposição ao desenvolvimento da 

DDIV tipo I. Além disso, traumas vertebrais ou da medula espinhal são fatores de risco 

para a MMP, contudo, em estudos realizados por Balducci et al., (2017), indicaram maior 

predisposição em cães com idade inferior a 5 anos, sendo assim, a idade é um fator de 

risco para o desenvolvimento da mesma, bem como deficiência neurológica grau V, 

extrusão de disco intervertebral localizada em L5-L6 e hiperintensidade em T2 na 

ressonância magnética. A MMP está frequentemente associada à DDIV tipo I, em que 

ocorre uma degeneração da medula espinhal e consequentemente uma extrusão aguda do 

núcleo pulposo para dentro do canal vertebral, o que acaba causando uma compressão 

medular (CASTEL et al., 2017; JERICÓ et al., 2019). Os mecanismos fisiopatológicos 

que inserem esses animais ao risco não estão totalmente esclarecidos, mas considera os 

fatores predisponentes como causas relevantes a serem consideradas dentro das 

particularidades anatômicas de cada animal (MAYER, 2016). Estudos indicam que a 

mielomalácia é caracterizada por uma necrose isquêmica ou hemorrágica (ZILIO& 

ARIAS, 2013), assim, a mielomalácia hemorrágica progressiva (MHP) é rara e 

potencialmente fatal em cães. Embora sua etiologia não tenha sido elucidada, sabe-se que 

ocorre uma lesão no parênquima da medula espinhal devido a um infarto hemorrágico ou 

isquêmico levando a um quadro de liquefação e hemorragias no interior dos espaços 



                  

                 

 

epidural, subaracnóideo e no parênquima da ME. A MHP tem início no local do trauma, 

podendo ascender ou descender por todo o prolongamento da ME, disseminando a 

necrose aguda por todo o parênquima da medula espinhal. Dessa forma, incialmente o 

cão apresenta sinal clínico de paraplegia aguda, com os reflexos espinhais de membros 

pélvicos aumentados, conforme o quadro vai progredindo ocorre a tetraplegia e 

posteriormente a paralisia respiratória se houver comprometimento dos nervos frênicos e 

intercostais. O animal vai a óbito de 7 a 10 dias a contar o início dos sinais clínicos 

(ZILIO&ARIAS, 2013; TILLEY&SMITH, 2015). 

Dentre os métodos de diagnóstico da DDIV, autores relatam que este pode ser realizado 

de forma presuntiva, com base no histórico e sinais clínicos do animal, bem como através 

do exame físico e neurológico do mesmo (TILLEY&SMITH, 2015), entretanto estes 

também podem ser sugestivos de outras doenças (COSTA et al., 2020). O diagnóstico 

definitivo é realizado através de exames complementares, como radiografia simples, 

mielografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética (SCHWAB, 2019). 

Quanto ao diagnóstico da MHP os exames laboratoriais se apresentam dentro dos 

parâmetros de normalidade inicialmente, sendo possível observar um desvio à esquerda 

degenerativo após a progressão da mesma, em virtude da necrose da ME 

(TILLEY&SMITH, 2015). Zilio & Arias (2013), relataram a presença de linfopenia e 

trombocitose nos exames de hemograma em um estudo realizado, porém, essa diminuição 

de linfócitos pode estar relacionada a um processo de dor ou situações de estresse, 

enquanto que o quadro de trombocitose pode estar atrelado a um quadro inflamatório ou 

a uma condição de estresse. Assim como na DDIV, exames complementares de imagem 

podem ser realizados, como radiografia simples, mielografia e ressonância magnética, 

sendo observado nesta última uma hiperintensidade de T2 (TILLEY&SMITH, 2015). 

Além disso, o diagnóstico pode ser confirmado durante o procedimento cirúrgico de 

hemilaminectomia, ou ainda através da necropsia do animal (ZILIO&ARIAS, 2013). 

O tratamento da DDIV pode ser feito de forma clínica ou através de procedimento 

cirúrgico, conforme o grau de deficiência neurológica em que o animal se encontra, sendo 

indicado o tratamento clínico para os graus I e II. Em casos de grau III, IV ou V, recidiva 

ou que não se obteve resultados após o tratamento clínico, é indicado procedimento 

cirúrgico (SCHWAB, 2019; SANTOS et al., 2021). O tratamento de eleição que deve ser 



                  

                 

 

instituído nesses casos de compressão medular por extrusão é a intervenção cirúrgica 

através da técnica de hemilaminectomia. Esse procedimento é o mais comumente 

realizado e, portanto, é executado com o intuito de remover o conteúdo extrusado do 

disco, permitindo assim, a descompressão da medula espinhal, bem como evitar a 

evolução para um quadro de mielomalácia (NAKAMOTO et al., 2020).  

O prognóstico da mielomalácia é considerado ruim, não havendo um tratamento clínico 

ou cirúrgico elucidativo para contornar as lesões provocadas à ME (MARQUIS et al., 

2015; TILLEY&SMITH, 2015). Devido o quadro irreversível, é indicada a eutanásia do 

paciente assim que confirmada a MMP, tendo em vista que a evolução do quadro leva à 

paralisia respiratória e óbito (TILLEY&SMITH, 2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A mielomalacia hemorrágica progressiva (MHP) é uma condição grave que acomete os 

cães e causa danos neurológicos irreversíveis. A ausência de um diagnóstico de DDIV 

tipo I e de tratamento precoce pode culminar com o quadro que é extremamente fatal. 

Dessa forma, o diagnóstico é de suma importância para determinar o prognóstico do 

paciente.  
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