DISFUÇÃO NEUROLÓGICA EM FELINO
DEVIDO A LESÃO SACROCOCCÍGEA RELATO DE CASO
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INTRODUÇÃO
A pelve é uma estrutura retangular em forma de
caixa ou anel composta por dois hemi coxais e
pelo sacro. À partir do plexo lombosacro
originam-se os nervos ciáticos, femoral,
pudendo e obturador que inervam músculos,
ossos e órgãos, sendo fundamentais para a
locomoção e funcionamento voluntário e/ou
autônomo de bexiga, uretra, reto e ânus (VOSS
et al., 2009). Lesões nesta região são comuns
na rotina Clínica e podem ser causadas por
traumas decorrentes de quedas, brigas ou
acidentes automobilísticos.
A gravidade da lesão será definida pelo
segmento lesionado, podendo ocasionar perda
parcial ou completa das funções motoras,
sensoriais e viscerais (ARIAS, 2012). O
seguinte trabalho relata o caso de um felino que
sofreu um acidente automobilístico, levando a
lesão
sacrococcígea
com
alterações
neurológicas.

No pós operatório foi administrado, Metadona
0,3 mg/Kg/TID e Dipirona 25 mg/kg/SID, como
analgésicos
Cefalexina
30
mg/kg/BID,
antibiótico
,Meloxicam
0,05mg/kg/SID,
antiinflamatório e a Prazosina, um antagonista
dos
receptores
alfa
1
com
ação
antiespasmódica da musculatura lisa uretral
(BARTGES, 2011).
Após 48 horas já foi possível notar a evolução
do paciente pois voltou a caminhar. Porém,
apresentou tenesmo, aquesia e anúria, sendo
necessário a compressão vesical leve e enema
com solução aquecida de NaCl 0,9%, lactulose
e óleo mineral. O paciente foi mantido com este
protocolo por duas semanas, até apresentar
normúria e normoquezia.

DESENVOLVIMENTO
Foi rebido no Hospital Veterinário FAG um felino
macho, pesando 2,9 kg, não castrado,
apresentando
escoriações
em
membros
pélvicos, taquicardia e dor aguda. Após a
abordagem do paciente politraumatizado,
seguindo as premissas do ABCDE do trauma,
foram coletados os exames sanguíneos, e
posteriormente administrados Metadona 0,3 mg/
kg, Dipirona 25mg/kg e Meloxican 0,2% 0,1 mg/
kg para analgesia e auxílio na realização dos
exames de imagem.
As
radiografias
confirmaram
fratura
sacrococcígea e fratura acetabular direita, além
de luxação femoral esquerda (imagem 1). O
paciente foi internado com os fins de controlar a
analgesia e estabilização do quadro para a
realização do procedimento cirúrgico. Os
exames hematológicos não apresentaram
alterações.
A
ultrassonografia
abdominal
mostrou hipomotilidade intestinal, acentuada
quantidade de fezes em cólon, vesícula urinária
repleta e ausência de líquido livre em cavidade.
No dia seguinte o paciente passou pelo
procedimento cirúrgico de
colocefalectomia
bilateral, acompanhada de caudectomia, foi
mantido internado para a admnistração de
medicação endovenosa, curativos, limpeza e
demais cuidados ambulatoriais.

IMAGEM 1: radiografia ventro dorsal

CONCLUSÃO
A procura imediata pelo atendimento veterinário,
aliada a avaliação neurológica, exames
complementares
e
acompanhamento
ambulatorial
constante,
foram
fatores
determinantes para a recuperação e conforto do
paciente.
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