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RESUMO
A agenesia sacrococcígea constitui em uma malformação rara, com a ausência de múltiplas
vértebras, na qual o animal pode apresentar, além do encurtamento da espinha, sinais mais graves
como incontinência urinária e fecal, paresia de membros pélvicos, entre outros. O diagnóstico pode
ser feito por meio dos sinais clínicos e exames radiográficos. Por se tratar de uma doença rara, pouco
relatada em cães e com etiologia desconhecida, não há tratamento específico para a doença. Esta
revisão de literatura tem por objetivo relatar um caso isolado de agenesia sacrococcígea associada a
incontinência fecal e urinária em um cão que apresentava hematúria. Deste modo, visa abranger os
sinais clínicos e o diagnóstico da malformação. No exame radiográfico, foi constatado uma discreta
cifose toracolombar, além da ausência das sexta e sétima vértebras lombares, bem como a ausência
das vértebras sacrais e coccígeas, sugerindo-se, dessa forma, da agenesia sacrococcígea associada
a incontinência urinária e fecal.
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ABSTRACT
Sacrococcygeal agenesis is a rare malformation, with the absence of multiple vertebrae, in which the
animal may present, besides shortening of the spine, more severe signs such as urinary and fecal
incontinence, paresis of the pelvic limbs, among others. The diagnosis can be made by clinical signs
and radiographic examinations. Because it is a rare disease, rarely reported in dogs and of unknown
etiology, there is no specific treatment for the disease. This literature review aims to report an isolated
case of sacrococcygeal agenesis associated with fecal and urinary incontinence in a dog with
hematuria. Thus, it aims to cover the clinical signs and the diagnosis of the malformation.
Radiographic examination revealed a slight thoracolumbar kyphosis, in addition to the absence of the
sixth and seventh lumbar vertebrae, as well as the absence of sacral and coccygeal vertebrae, thus
suggesting sacrococcygeal agenesis associated with urinary and fecal incontinence.
Keywords: spine, hematuria, malformation
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1.

INTRODUÇÃO
A agenesia sacrococcígea é uma anomalia esquelética e neurológica rara que

constitui na ausência de quantidades variáveis da coluna lombar, sacral e coccígeas,
e dos elementos neurológicos associados (ARAÚJO et al., 2009; COATES, 2013).
Ocorre de forma frequente em gatos da raça Manx (DEWEY, 2006; COATES, 2013)
e de forma ocasional nas demais espécies (CHRISMAN, 1991).
Em conformidade com a gravidade das malformações da medula espinhal e
da cauda equina, os sinais clínicos observados envolvem: paraparesia, paraplegia,
bexiga atônica, megacólon, ausência de tônus nos esfíncteres anal e urinário,
ausência de reflexo anal, incontinência urinária, incontinência fecal e analgesia
perineal (LECOUTEUR e GRANDY, 2008).
Dentre as causas de incontinência urinária está a falha do esfíncter uretral
externo (FITZMAURICE, 2011), e a infecção do trato urinário é a complicação mais
comum da incontinência urinária, pois os distúrbios indutores de incontinência
diminuem as defesas do trato urinário contra os processos infecciosos (LEES, 2008).
Esta revisão de literatura tem por objetivo relatar um caso isolado de agenesia
sacrococcígea associada a incontinência fecal e urinária em um cão que
apresentava hematúria. Deste modo, visa abranger os sinais clínicos apresentados e
o diagnóstico da malformação.

2.

RELATO DE CASO
Um animal da espécie canina, 8 anos, macho castrado, sem raça definida

(S.R.D.), de pelagem preta, pesando 11,650 quilos (kg), foi atendido no Hospital
Veterinário da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT. O tutor
relatou que o animal apresentava hematúria e fezes amolecidas há dois dias. Ao
exame físico, foi observado que o animal apresentava “espinha curta” (Figura 1),
assim como incontinência urinária e fecal. Foi realizada a coleta de sangue para
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exames de hemograma e perfil bioquímico, além da coleta de urina mediante a
sondagem para realização da urinálise.
Figura 1: Animal atendido no Hospital Veterinário da FAIT, apresentando “espinha curta” (seta).

Fonte: Arquivo pessoal.

Foi prescrito para uso domiciliar o meloxicam na dose de 0,1 miligramas por
quilo (mg/kg) a cada 24 horas (SID) por 7 dias e o ácido tranexâmico na dose de 10
mg/kg, SID, por 5 dias, sendo solicitado o retorno no dia seguinte. No hemograma foi
observada uma leucocitose com linfocitose, neutrofilia e monocitose, caracterizando
uma infecção bacteriana. Em contrapartida, o perfil bioquímico não demonstrou
alterações significativas.
No dia seguinte, o animal retornou para realização de fluidoterapia com
solução fisiológica e foi administrada por via intravenosa (IV) a cefazolina na dose de
30 mg/kg. Foi realizada uma nova coleta de urina por sondagem uretral, pois o
volume coletado no dia anterior foi insuficiente para avaliação, a qual demonstrou a
presença de coágulos.
Foi solicitado o exame de ultrassom abdominal para avaliação do sistema
urinário do animal, o qual demonstrou a vesícula urinária com pouca repleção por
conteúdo hipoecogênico, em virtude da grande quantidade de celularidade, assim
como a presença de estruturas amorfas, pouco definidas, não homogêneas,
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hipoecogênicas e flutuantes, intraluminal na vesícula urinária, as quais foram
sugestivas de coágulo (Figura 2).
Figura 2: Imagem ultrassonográfica demonstrando a vesícula urinária com pouca repleção por
conteúdo hipoecogênico e a presença de estruturas amorfas (seta), sugestivas de coágulo
intraluminal.

Fonte: Arquivo pessoal.

Dessa forma, foi solicitado o retorno para o dia seguinte e foi prescrito para
uso domiciliar o metronidazol na dose de 15 mg/kg, a cada 12 horas (BID), durante 7
dias e a enrofloxacina na dose de 5 mg/kg, SID, durante 10 dias.
Diante do exposto, foi indicado, também, o exame radiográfico nas projeções
laterolateral (LL) da coluna cervical, torácica e lombar e ventrodorsal (VD) flexionada
da coluna lombar, nos quais foram identificadas a ausência das vértebras lombares
L6 e L7, assim como das vértebras sacrais e coccígeas (Figura 3), além da cifose
em região toracolombar, que foram sugestivos de Agenesia Sacrococcígea.

Figura 3: A: Imagem radiográfica da coluna vertebral de um macho SRD, 8 anos, evidenciando a
ausência das vértebras L6 e L7, vértebras sacrais e coccígeas (seta). B: Imagem radiográfica de
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coluna vertebral em projeção ventrodorsal flexionada, evidenciando a ausência das vértebras L6 e L7,
vértebras sacrais e coccígeas (seta).

Fonte: Arquivo pessoal.

O animal retornou no dia consecutivo para realização de fluidoterapia com
solução fisiológica e, após o término da infusão, a urina estava mais clara. Nos 3
dias subsequentes, o animal retornou para fluidoterapia com solução fisiológica e já
apresentava urina de coloração normal. No último retorno, após 5 dias, foram
repetidos os exames de sangue e ultrassom, os quais demonstraram melhora no
quadro de hematúria. Não foi possível nova urinálise pela coleta dificultosa em
virtude da incontinência urinária.

3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No estudo realizado por Araújo e colaboradores (2009), a agenesia

sacrococcígea observada em um gato sem raça definida, estava associada a atresia
anal, no qual o paciente apresentava abdômen distendido decorrente da bexiga
urinária repleta e retenção fecal, o que difere do caso descrito nesse trabalho, onde
o animal apresentava incontinência urinária e fecal.
Foram observados sinais semelhantes em um potro fêmea abortado no
estudo realizado por Gerhauser e seus colaboradores (2010), no qual os exames
radiográficos do animal, constataram três vértebras posteriores torácicas fundidas,
presença de quatro vértebras lombares fundidas e ausência de vértebras sacrais e
coccígeas.
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Amaral e seus colaboradores (2012), citam o caso de um cão com dois dias
de vida que apresentava deformidade nos membros posteriores e paralisia. No
exame físico observaram que o filhote não apresentava cauda e não havia vértebra
palpável, apenas um nódulo firme na região toracolombar da coluna vertebral. Em
virtude do mau prognóstico, foi realizada a eutanásia e na necropsia pode-se
observar que o intestino grosso era mais curto do que o esperado e não havia
presença de sistema urinário. Contradizendo com o caso apresentado, em que o
animal apresenta uma boa qualidade de vida, apesar do quadro de incontinência.
Jones (1999) descreveu o caso de um bezerro, fêmea, natimorto que
apresentava membros anteriores normais enquanto os membros posteriores
possuíam múltiplas deformidades angulares e músculos pequenos. Após a
realização de exame radiográfico e dissecção subsequente, constatou-se a ausência
das vértebras lombares, sacrais e coccígeas, alterações em ânus, vulva, útero e
ausência de estrutura arterial importante na região, diferindo com o caso relatado.
O animal acompanhado apresentava andar como o dos coelhos em marcha
“saltada”, assim como descrito por Coates (2013), mas também podem apresentar
sinais mais graves de paresia, que segundo Taylor (2010) são sinais de fraqueza ou
mesmo a inaptidão de apoiar o peso ou caminhar normalmente, como apresenta o
animal do caso relatado.
Quando há danos caudais ao sexto segmento de vértebra lombar da medula
espinhal, as raízes nervosas que participam da constituição dos nervos pudendo,
pélvicos, isquiáticos e caudais serão envolvidas, acarretando distúrbios nos
neurônios motores dos membros inferiores viscerais e membros pélvicos, de acordo
com Coates (2013).
O diagnóstico da malformação pode ser feito por intermédio do histórico
clínico do paciente e por radiografia simples, como realizado no caso relatado, nas
quais observa-se a ausência das vértebras lombares, sacrais e coccígeas conforme
relatou Araújo e seus colaboradores (2009).
Rousseaux (1988) aponta a importância das tentativas para esclarecimento
da malformação, tanto para detectar um gene mutante ou até mesmo um fator
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ambiental teratogênico, sugerindo como possível etiologia. Rousseaux e Ribble
(1988) descrevem, ainda, que a realização de exame clínico e, se possível, postmortem dos animais que apresentam a malformação são essenciais para definir a
anormalidade e tempo de gestação em que o desenvolvimento fetal normal foi
afetado, mas faz-se necessário mais estudos aprofundados para a elucidação da
etiologia.
A falha do esfíncter uretral externo está entre as causas de incontinência
urinária, sendo ela neurológica e, está relacionada a paresia ou paralisia do esfíncter
anal e uretral externo, que é inervado pelo nervo pudendo, logo, animais afetados
podem apresentar incontinência urinária e fecal de acordo com Fitzmaurice (2011),
corroborando com o quadro clínico assistindo. Dewey (2006) afirma, ainda, que a
inexistência da inervação desses órgãos, impede a possibilidade de qualquer
tratamento.
De acordo com Grauer (2010), o prognóstico é reservado, o qual exige um
cuidado de rotina muito importante para animais com distúrbios de micção, além da
realização periódica de urinálises para identificar ou prevenir infecções do trato
urinário.

4.

CONCLUSÃO
A agenesia sacrococcígea é uma anomalia óssea e neurológica que pode

estar associada a outras alterações, a qual é pouco relatada em cães.
O diagnóstico desse paciente foi obtido por meio dos exames físicos e
radiográficos, que constataram a ausência das vértebras L6 e L7, sacrais e
coccígeas. O método utilizado para diagnóstico da infecção urinária foi a urinálise,
porém pela incontinência urinária apresentada pelo animal, foi dificultada sendo
necessário a utilização de sonda uretral, repetidamente, até a obtenção do volume
necessário para a realização do exame.
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O tratamento instituído para a cistite apresentada, foi a fluidoterapia,
administração de antibiótico e anti-inflamatório e, ao final do tratamento o animal não
apresentava mais hematúria visível. Dessa forma, pode-se concluir que, em virtude
do desconhecimento da etiologia e poucos estudos referentes a agenesia
sacrococcígea, faz-se necessário mais pesquisas relacionadas a esta malformação
em cães.
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