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Existem muitas lendas neurológicas, infelizmente muitas delas ocorrem pelo 

desconhecimento e ignorância da literatura veterinária. A apresentação irá discutir algumas das 

mais comuns mas para propósitos deste breve texto, o autor se limitará a apresentar apenas a 

mais preocupante de todas, a displasia do occipital. 
 

Displasia do Occipital (DO) 

Displasia do occipital (DO) é uma alteração radiográfica observada em várias raças de 

pequeno porte e toy (todos os cães toy, com ou sem sinal neurológico). Ela foi relatada na 

década de 60 e desde a década de 70 sabe-se que é apenas uma alteração radiográfica sem 

correlação clínica.  O Brasil é provavelmente o único país do mundo que considera a DO uma 

doença e ondes os clínicos fazem radiografias da região occipital. 

O texto abaixo copiado do artigo dos Drs. Bailey e Morgan (Congenital spinal malformations) foi 

publicado no Veterinary Clinics of North America em 1992. Os autores concluem que a DO 

deve ser considerada apenas uma variação normal da morfologia do forame magno.  
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Para deixar isso claro, apresento o melhor estudo sobre o assunto publicado em 1979 (Jayne 

Wright, A study of the radiographic anatomy of the foramen magnum in dogs, Journal of Small 

Animal Practice 20;501-508). Neste estudo foi demonstrado que o formato do forame magno 

(demonstrando extensão dorsal ou o formato em fechadura) é o mesmo em cães com ou sem 

sinais neurológicos. Veja abaixo a figura dos forames e um excerto da discussão. 
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Ponto-Chave 

Displasia do occipital é apenas um achado radiográfico sem NENHUMA 

significância clínica! O formato do forame em fechadura parece ser o formato normal em 

cães de pequeno porte, portanto TODOS os cães tem este “achado radiográfico”. Não 

causa nenhum sinal clínico e portanto não tem significância clínica.  

Não se deve perder tempo radiografando a região occipital. Só serve para gerar 

despesas ao proprietário e desviar o foco do problema clínico que o paciente realmente 

tem. Se o paciente tiver sinais neurológicos, o clínico deve avaliar o quadro, localizar a 

lesão(ões) e selecionar exames complementares realmente úteis ao paciente como 

radiografias da coluna cervical, análise de líquido cerebroespinhal, mielografia, 

tomografia ou ressonância (dependendo obviamente da localização da lesão).  

 

Deve-se ressaltar que a displasia do occipital é completamente diferente da síndrome de 

Chiari (má-formação de Chiari) e siringomielia. Esta sim é uma doença clínica que é 

caracterizada principalmente por dor cervical (dor neuropática). Esta dor cervical  também pode 

se manifestar como prurido na região cervical. 

 

Mas deve-se também tomar muito cuidado mesmo para diagnosticar esta doença porque um 

estudo com centenas de cães (mais precisamente 555 cães normais da raça Cavalier King 

Charles Spaniel), demonstrou que 70% dos cães normais tinham siringomielia quando 

examinados com ressonância magnética (Parker et al., Prevalence of asymptomatic 

syringomyelia in Cavalier King Charles Spaniels, Veterinary Record, 168; 667, 2011). Faz-se 

importante ressaltar que os sinais clínicos na síndrome de Chiari e siringomielia decorrem 

principalmente da siringomielia (quanto maior a cavidade da siringomielia mais provável o 

aparecimento dos sinais). A má-formação de Chiari, que é caracterizada principalmente por 

hipoplasia do osso occipital e herniação cerebelar, por si só geralmente não causa nenhum 

sinal clínico na imensa maioria dos cães. Quando causa sinais, eles geralmente são de dor na 

região da cabeça.   

 

Em resumo, quando ouvir falar de displasia de occipital, ignore. Esta “doença” não existe. 

 
 
 


