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Introdução   
O sistema nervoso, diferente de outros 

sistemas do corpo, é dividido em partes que possuem 
características anatômicas e funcionais únicas. 
Portanto, localizar uma lesão dentro das diferentes 
áreas do sistema nervoso pode ser um desafio para o 
clínico. Porém, esta tarefa é simplificada aplicando-se 
o conceito das síndromes neurológicas [1, 2]. 

O objetivo deste projeto foi de determinar, 
durante o período de estudo, a freqüência das 
síndromes neurológicas dos cães e gatos atendidos no 
setor de pequenos animais do Hospital Veterinário da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, que 
apresentaram sintomatologia neurológica, permitindo 
assim a elaboração de um banco de dados 
epidemiológicos destes pacientes.

Material e Métodos
A pesquisa foi realizada no hospital 

veterinário (HV) da UFRPE, utilizando-se 176 animais 
(cães e gatos) que no momento da consulta 
apresentavam queixa principal ou achados clínicos de 
doença neurológica. Em cada paciente foi realizado: 
resenha clinica, anamnese, exame clínico geral e exame 
neurológico. Após a classificação da síndrome 
neurológica de cada paciente, foi realizada uma lista 
dos possíveis diagnósticos diferencias e exames 
complementares para o auxilio no diagnóstico da 
doença. Todos os dados colhidos foram transcritos em 
ficha de identificação e avaliação inicial, para posterior 
analise estatística dos resultados.  

De acordo com a necessidade, foram 
realizados no próprio HV-UFRPE procedimentos 
ambulatoriais ou cirúrgicos, além de exames 
complementares. Nos casos em que a suspeita era de 
compressão medular, foram efetuadas radiografias 
simples, mielografias e cirurgias neurológicas 
descompressivas como hemilaminectomia, 
laminectomia e slot cervical. Foi realizada a necrópsia
nos animais que vieram a óbito pela gravidade das 
lesões ou foram eutanasiados pelo mesmo motivo, a 
procura de alterações macroscópicas ao longo do 
sistema nervoso central, e dos órgãos das cavidades 
abdominal e torácica. O encéfalo e a medula espinhal 
destes animais foram removidos para análise 
histopatológica. Quando não foi possível a realização

de algum procedimento ou exame no HV-UFRPE, foi 
sugerido ao proprietário a realização destes em 
laboratórios ou clínicas pertencentes à iniciativa 
privada. 

Resultados e Discussão
Foram atendidos no HV-UFRPE 176 animais,

sendo 21 (11,93%) da espécie felina e 155 (88,06%) da 
espécie canina. Nestes, prevaleceram os adultos e 
idosos, com 30,96% e 42,58%, respectivamente; 
segundo Cordeiro [3] a protrusão de disco 
intervertebral ocorre, em raças condrodistróficas, dos 
dois aos seis anos de idade e os não condrodistróficos, 
quando adultos ou idosos, corroborando com nossos 
achados, já que esta foi uma das causas mais freqüentes 
dos atendimentos e prevaleceram as raças 
condrodistróficas. Já os felinos apresentaram os
maiores índices nos filhotes (42,85%) e adultos 
(33,33%), devido a traumatismos tanto domésticos 
quanto por automóveis. 

Dentre os animais atendidos 40,64% dos cães 
e 76,19% dos gatos não eram vacinados. Cerca de 
54,83% dos cães e 80,95% dos gatos não estavam 
vermifugados. Além do que 40,64% dos cães e 52,38% 
dos gatos tinham em suas residências animais 
contactantes seja da mesma espécie ou não.

Na espécie canina, houve uma predominância 
nas síndromes toracolombar (31,61%) e multifocal 
(29,67%). E na espécie felina uma predominância da 
lombossacral e toracolombar, ambas com 19,04%

Dentre os 155 casos atendidos houve a 
predominância das raças Poodle (12,25%), Dachshund
(10,96%) e Pinscher (7,09%). Após análise mais 
cuidadosa dos casos de síndrome toracolombar (a mais 
freqüente), observou-se que a prevalência destas raças 
permaneceram na mesma seqüência, conferindo com o 
relatado por Chrisman [4] e Dewey [5]. Segundo os 
mesmos, este predomínio se dá, devido à grande 
casuística de doença do disco intervertebral (principal 
afecção dessas raças), diagnosticados através de exame 
físico, neurológico, radiografias e quando necessário 
mielografias.

Neste trabalho, não se atendeu nenhum caso 
de extrusão em felinos. Os atendimentos foram
decorrentes de acidentes automobilísticos gerando 
fraturas ou luxações nas vértebras toracolombar e 
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lombossacra, dessa forma, a idade predominante neste 
estudo variou de 0 a 1 ano (filhote) (42,85%) e de 2,1 a 
5 anos (adulto) (33.33%). 

A síndrome multifocal foi a segunda maior 
síndrome encontrada neste estudo, em 46 cães 
(29,67%) dos 155 atendidos, destes 63/155 (40,64%) 
não estavam vacinados e apresentavam sinais clínicos 
de doença sistêmica especificamente não neurológico 
como vômito, secreção ocular, febre e desidratação, 
semelhante aos encontrados por Tudury et al.[6]. Ele 
ainda afirma que a falta de vacinas é fator altamente 
predisponente para a ocorrência da doença.  As 
enfermidades infecciosas e inflamatórias são as 
principais etiologias diagnosticadas nos pacientes que 
apresentam síndrome multifocal [4, 5, 6], e a cinomose 
é a doença infecciosa do sistema nervoso mais comum 
[6].

O teste Bioeasy® foi feito em quatro animais, 
que através da mucosa do olho ou conjuntiva (mais 
fácil e conveniente de coletar), soro, plasma, urina, 
salivação ou secreção nasal apresenta indicação de 
positivo ou negativo a cinomose. Nos quatro casos o 
teste foi pela mucosa do olho e todos apresentaram-se 
positivos a cinomose.

Dos animais com a síndrome multifocal 
atendidos, 19,56% apresentava mioclonia, um sinal 
sugestivo de cinomose, assim também verificado por 
Tudury et al.[6] em que obteviveram uma 
predominância de 75,3% de animais com mioclonia 
nos casos de cinomose. No caso da meningoencefalite 
secundária a cinomose canina, as informações obtidas 
na anamnese e as evidências clínicas de gastrenterite ou 
doença respiratória, anterior ou simultânea à disfunção 
neurológica, são achados clássicos que sustentam o 
diagnóstico. Hiperceratose de coxim plantar e/ou plano 
nasal é um outro sinal clássico, ainda que inconsistente, 
de infecção pelo vírus da cinomose canina [5, 6].

História de vacinação inadequada ou 
inexistente em cães e gatos com encefalopatia aguda, 
com possível exposição a animais selvagens ou a 
outros cães ou gatos não vacinados devem alertar o 
clínico sobre a possibilidade de raiva [5] e viroses mais 
comuns neste perímetro geográfico, como a cinomose. 
Nos 176 animais atendidos, nenhum teve diagnóstico 
de raiva, doença neurológica de importância zoonótica.

Dentre os tratamentos empregados aos 
animais atendidos, o clínico foi empregado em 92,25% 
dos cães e 90,47% nos gatos, porém apenas 12,25% 
dos cães e 9,52% dos gatos apresentaram melhora com 
o tratamento. Este índice, no entanto, é justificado pelo 
estado avançado e crônico das lesões já na primeira 
consulta, tendo em várias oportunidades passado por 
consultas com outros veterinários de clínicas 
particulares antes e devido ao fato que uma grande 
parte dos proprietários não retornar para o 
acompanhamento dos pacientes, assim, este coeficiente 
pode ser ainda maior. 

Houve 19 óbitos, 18 cães e um gato, sendo 
que 13/18 cães foram eutanasiados devido à gravidade 
da lesão neurológica. Entretanto, só foi possível 
realizar a necropsia em seis cães e um gato. Pela 
impossibilidade de realizar o exame histopatológico na 
UFRPE, apenas dois animais necrópsiados fecharam o 

diagnóstico; os demais tiveram partes do SNC enviados 
para a outra instituição com a finalidade de efetuar o 
exame histopatológico, porém os resultados ainda não 
foram retornados. 

Neste trabalho, conseguiu-se chegar ao 
diagnóstico final de apenas 15 animais, e comprovou-
se a eficácia do diagnóstico neuroanatômico e 
etiológico, pois este coincidiu com o diagnóstico final 
em onze animais dos quinze concluídos (73,33%). 

Conclusão
Com este trabalho constatou-se que há uma 

casuística significativa de problemas neurológicos no 
Hospital Veterinário da UFRPE e que é possível 
enquadrar os animais quanto às síndromes 
mencionadas.  Houve uma predominância das 
síndromes toracolombar e multifocal nos cães, onde 
prevaleceram as raças condrodistróficas, além da 
grande maioria não ser vacinada, o que decorreu de 
doenças inflamatória/infecciosas como a cinomose. 
Nos felinos as síndromes lombossacra e toracolombar 
foram frequentes devido a traumatismos na coluna 
vertebral. O tratamento mais empregado foi o clínico 
(mais de 90%), pois a maioria dos proprietários não 
podia custear uma cirurgia ou pela lesão apresentar-se 
de forma irreversível. Apesar de saber a localização da 
lesão, poucos animais obtiveram melhora ao 
tratamento, devido à gravidade das lesões ao sistema 
nervoso e ao não retorno dos pacientes para 
reavaliação. O diagnóstico final, no entanto, só foi 
obtido em 15 animais, devido a não cooperação de 
proprietários, impossibilidade da realização de exames
específicos, na UFRPE e em clínicas particulares, e a 
não disponibilidade dos cadáveres para a necropsia, 
esta realizada em apenas sete animais. Nos casos em 
que se chegou ao diagnóstico final, foi observada que a 
localização da lesão era condizente com a síndrome 
neurológica identificada.
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