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Introdução

O trauma craniano em gatos decorre comumente 
de acidentes com veículos motorizados, mordidas de 
outros animais, ferimentos por projéteis balísticos, 
quedas e agressões, podendo levar a quadros de estupor 
e coma ou mesmo à óbito [1], e é visto comumente 
após atropelamentos ou quedas [2]. 

A abordagem primária deve abranger exame dos 
principais sistemas, com ênfase nos sistemas 
cardiovascular e respiratório, e enfoque especial deve
ser dado aos sistemas neurológico e renal pois danos 
são comuns em gatos e podem resultar em morte [2].

O exame neurológico deve ser então realizado 
cuidadosamente sem movimentar excessivamente o 
paciente devido a possibilidade de fraturas ou 
instabilidades presentes e ainda não detectadas na 
coluna vertebral. Avaliar o nível de consciência, ritmo 
respiratório, a atividade motora, a presença de posturas 
anormais, os reflexos do tronco encefálico, sempre 
tomando cuidado com o pescoço [1].

O uso de uma escala de coma de Glasgow 
modificada pode ser usada como auxílio na 
determinação do prognóstico [3, 4]. Nessa escala, 
atribuem-se valores para características de atividade 
motora, reflexos do tronco encefálico e nível de 
consciência, usando a somatória para classificar o 
paciente em um grupo prognóstico [1, 3], além de 
permitir o exame neurológico objetivo e seriado para 
avaliar a resposta ao tratamento [1].  São atribuídos 
valores de 1 a 6 para cada uma das categorias e um 
escore total de 3 a 18, sendo o melhor prognóstico o 
escore mais alto [4].

O objetivo principal no tratamento do trauma 
craniano é otimizar perfusão tecidual e manter pressão 
para perfusão cerebral.  Deve-se fornecer oxigênio, 
elevar a cabeça em 30 graus, evitar torcer o pescoço, e 
não ocluir [2] ou canular a jugular, pois a liberação 
desta facilita a drenagem do líquor [1]. O controle da 
pressão arterial e combate à hipertensão intracraniana é 
necessário para garantir a perfusão cerebral [2].

Para fluidoterapia, solução de ringer com lactato ou 
salina a 0,9% continuam como as soluções cristalóides 
de escolha [3], embora exista evidência de que salina 
hipertônica numa dose de 3 – 5 ml/kg em hipotensão 
melhora o volume intravascular e ajuda a diminuir 
pressão intracraniana (PIC) [2].

Para controlar a PIC, manitol pode ser administrado 
em doses de 0.5 - 1.0 g IV ao longo de 10 - 20 minutos 
[3], ou 30-60 minutos [2]. Pode ser feito em bolus cada 
3 a 6 horas, num máximo de 3 bolus em 24 horas. 

Os animais devem ser avaliados a cada 30 minutos 
até que estejam estáveis, e uma resposta favorável à 
terapia deve ser percebida dentro de 4 a 6 horas [3, 5]. 

Corticosteroides não são mais recomendados por não 
se haver evidência de que sejam efetivos em caso de 
trauma craniano. Barbiturados podem ser considerados 
em casos de hipertensão intracraniana refratária [3].

A intervenção cirúrgica pode ser necessária caso 
haja fratura craniana ou feridas penetrantes, coma com 
pupilas mióticas sem melhora após 24 a 36 horas de 
terapia médica, animais cuja condição piora apesar de 
tratamento agressivo ou que possuam vazamento 
contínuo de fluido cerebroespinhal [3].

Durante o acompanhamento de animais com trauma 
crânio-encefálico (TCE), manejo de suporte intensivo é 
necessário, controlando a alimentação, lesões por 
pressão ou decúbito e atenção a micção e defecação são 
de suma importância para evitar complicações comuns 
em animais não-ambulatórios. No manejo diário de 
animais com TCE, vale também notar que a maioria
têm reflexo de deglutição deprimido, podendo 
apresentar pneumonia por aspiração. Além disso, a
complicação crônica mais importante é a ocorrência de 
epilepsia, geralmente dentro de dois anos após a lesão
[5].

O objetivo deste trabalho foi relatar o atendimento 
inicial de um animal com trauma crânio-encefálico e o 
progresso de seu quadro neurológico durante sua 
recuperação, atentando para o desenvolvimento de 
seqüela neurológica devido ao acidente.



Material e métodos

Foi atendido no Hospital Veterinário da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, no dia 
18.06.09, um felino, SRD, macho, de aproximadamente 
2 meses. A proprietária relatou que o animal havia sido 
imprensado no portão de casa naquela mesma manhã, 
havendo sangramento pelo ouvido esquerdo. A 
proprietária relatou ainda que após o acidente ele havia 
defecado e urinado normalmente.

Ao exame clínico e neurológico observou-se 
tetraparesia, consciência com períodos de 
desorientação e estupor intermitentes, cabeça virada 
para a direita, resposta à ameaça negativa, presença de 
anisocoria, reflexo pupilar diminuído e palpebral 
ausente no olho esquerdo.

O animal foi posicionado com a cabeça em um 
ângulo de 30 graus sem que o pescoço ficasse dobrado 
ou torcido.

Iniciou-se fluidoterapia com ringer lactato, e foi 
administrado manitol. Só então foi utilizada a escala de 
coma de Glasgow, que obteve como somatória 14, 
sendo classificado como tendo prognóstico reservado. 

Estando o animal estável, foi realizado então exame 
radiográfico da cabeça, que não revelou nenhuma 
alteração digna de nota. 

O animal retornou no dia seguinte, e novamente foi 
realizado exame neurológico e para a escala de coma 
de Glasgow modificada. As pupilas encontravam-se
com tamanho quase igual, embora a pupila esquerda 
estivesse ainda levemente menor que a direita. O 
reflexo pupilar havia melhorado, mas tanto no direto 
como consensual, o olho esquerdo ainda não 
apresentava resposta normal. O reflexo palpebral 
estava presente em ambos os olhos.

A soma total da escala de coma modificada subiu 
para 15, o que se encaixa na faixa de resultados que 
sugerem um bom prognóstico.

Devido a motivos referentes à proprietária, o animal 
retornou somente onze dias depois. Ele já conseguia se 
apoiar sozinho com alguma dificuldade, às vezes se 
desequilibrando e apresentava postura (cabeça ainda 
inclinada) e deambulação anormais. Os reflexos 
espinhais estavam normais e não havia alteração 
perceptível nos reflexos dos nervos cranianos. Como 
ele não estava urinando por conta própria foi 
necessário compressão da bexiga para estimular a 
micção. Foi explicado para a proprietária quais os 
cuidados necessários a longo prazo, e a possibilidade 
de não haver melhora do quadro neurológico 
apresentado.

Resultados e Discussão

A conduta quanto ao atendimento emergencial e 
posicionamento do animal foi de acordo com o citado 
por Arias [1] e Tello [2].

Evitou-se ao máximo a movimentação do paciente 
caso houvessem lesões secundárias até então 
desconhecidas, como recomendado por Arias [1]. 

Como descrito por Braund [3] e Platt [4], utilizou-se 
a escala de coma modificada para estabelecer um modo 
de avaliação do prognóstico do paciente. Como visto, 
os valores para este animal aumentaram ao longo dos 
dias, denotando prognóstico mais favorável. Além 
disso, ainda fez-se uso da escala de coma modificada 
como mencionado por Arias [1], utilizando-a para se 
ter uma base comparativa para se avaliar o progresso 
do paciente ao longo do tempo e em resposta à terapia 
estabelecida.

Não foram observados nenhum dos fatores citados 
por Braund [3] que indicassem a necessidade de 
descompressão ou intervenção cirúrgica já que o 
paciente demonstrou uma melhora nos dias seguintes 
ao acidente com o tratamento médico. Até o presente 
momento, o felino permanece com seqüela neurológica 
na deambulação: rente às paredes ou em círculos 
amplos quando em local aberto. A proprietária não 
relatou nenhuma outra alteração comportamental, e até 
o presente momento, não houve nenhuma convulsão, 
que é uma das complicações citadas por LeCouter [5]. 
Como ainda há a chance desta vir a se manifestar no 
futuro, houve a importância de se explicar ao 
proprietário as possibilidades para o futuro de um 
animal após um trauma severo que afete o sistema 
nervoso central.
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