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O objetivo do presente trabalho foi relatar um caso de Exostose Cartilaginosa Múltipla (ECM) em cão jovem
com sinais neurológicos.

Foi atendido num Hospital Veterinário, um cão macho, Rottweiler, 6 meses de idade, 14 kg, escore corporal

1, com histórico de paralisia em membros pélvicos há mais de dois meses, aumento de volume em

articulações do joelho, tarsos e calcâneo, bem como a presença de escaras nos membros pélvicos e cauda.

Ao exame físico, o aumento de volume era indolor, de consistência similar ao osso à palpação. Mediante os

sinais clínicos foram solicitadas radiografias, onde foram visibilizadas presenças de massas ósseas
nodulares (Figura 1), que sugeriram ECM.

Figura 1. Presença de massas ósseas nodulares em asa do ílio esquerda, ramos púbicos cranial e caudal esquerdos, fêmur

esquerdo em aspecto cranial de metáfise proximal e aspecto medial de diáfise, fêmur direito em aspecto cranial de metáfise

distal, processo espinhoso de L4 processos articulares entre L5 e L6, 11ª vértebra coccígea/caudal e em extremidade de
calcâneo direito. Também foi observado o aumento de radiopacidade em canal vertebral entre L3 e L4 e entre L5 e L6.

As protuberâncias ósseas ou formações nodulares decorrentes da ECM, em geral apresentam caráter

benigno, entretanto, sua localização em canal vertebral pode causar compressões nervosas, não detectáveis

pela radiografia simples, que neste caso, pode ser a causa da paralisia do animal, já que foram observadas

lesões em canal vertebral lombar. Neste caso, recomenda-se a realização de mielografia ou tomografia

computadorizada para confirmação de compressão medular. O osteocondroma é um distúrbio de animais em

desenvolvimento, o que corrobora com este caso, agravado pelos sinais clínicos de alteração da função das

estruturas adjacentes, como a coluna lombar. Portanto, pode-se concluir que o exame radiográfico fornece

informações essenciais, que possibilitam realizar o diagnóstico da doença de forma rápida e não invasiva.


