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O mergulhão grande (Figura 1) é

uma espécie de ave pertencente

à família Podicipedidae, que

no Brasil apresenta distribuição

meridional, com ocorrência nos

estados do Rio Grande do Sul,

Santa Catarina, Paraná e São

Paulo. Nas aves silvestres, o

trauma corresponde a maior

casuística na rotina clínica, e

muita das vezes é necessário

a avaliação de segmentos

da coluna. Desta forma,

o exame radiográfico é indicado

para avaliação das estruturas

Objetivou-se com esse trabalho relatar a utilização

de mielografia em um cadáver de mergulhão grande que

apresentava paralisia dos membros pélvicos e suspeita

clínica de lesão da medula espinhal, e que por conta da

evolução do quadro clínico foi submetido a eutanásia.

Foram utilizadas as projeções latero-laterais e ventro-dorsal

para avaliar as regiões da coluna cervical, cervico-torácica,

torácica e toraco-sinsacral, o meio de contraste utilizado foi a

base de iodo (Omnipaque®). No presente relato, optou-se

pela realização da mielografia na região atlanto-occipital

devido a conformação anatômica das aves, não sendo

possível acesso pela região lombar, já que o sinsacro é

fusionado, pelos sinais clínicos apresentados. Habitualmente,

para a administração do contraste na região do

espaço atlanto-occiptal o animal deve ser posicionado

em decúbito lateral e a cabeça alinhada em um ângulo de

90º com o corpo.

Habitualmente, para a administração do contraste na região

do espaço atlanto-occiptal o animal deve ser posicionado em

decúbito lateral e a cabeça alinhada em um ângulo de 90º

com o corpo. Entretanto, na realização dessa técnica foi

observada uma impossibilidade anatômica de se realizar

a mielografia como para a maioria das espécies, problema

esse, que foi sanado com o a flexão do pescoço com um

ângulo de 45°, sendo que esse posicionamento permitiu a

perfeita introdução do cateter no espaço subaracnóide (Figura

2).

Um cateter é introduzido na região do espaço atlanto-occipital

e injetado um meio de contraste no espaço subaracnóide,

posteriormente deve ser realizado nova radiografia. No exame

simples não foi observada nenhuma alteração em coluna. No

exame contrastado foi possível observar toda a extensão do

canal medular, como duas linhas paralelas delgadas,

contínuas e regulares, sem desnível (Figura 3).

MIELOGRAFIA EM MERGULHÃO GRANDE (Podicephorus major)

INTRODUÇÃO

OBJETIVO

RELATO DE CASO

ósseas, espaços articulares e canal vertebral. A mielografia é

uma técnica realizada com o objetivo de avaliar lesões no

interior do canal medular, medula espinhal ou extrínsecas a

medula e que causem pressão sobre ela. É uma técnica que

pode ser pode ser realizada em animais silvestres, todavia

descrições na literatura são escassas. Não sendo

encontrados estudos de mielografia em mergulhões.

Figura 1: Mergulhão grande.

Fonte: Wikiaves, 2021.

CONCLUSÃO

Consideramos que para a realização da mielografia nesta

espécie foi necessário variação no posicionamento do crânio

em relação ao corpo.

Figura 3: Mielografia em mergulhão grande.

Fonte: LADIC, 2021.

Figura 2: Posicionamento do cateter no espaço subaracnóide na 

técnica de mielografia em mergulhão grande.

Fonte: LADIC, 2021.


