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RESUMO 

Epilepsia em Animais de Companhia 

Palavras-chave: epilepsia, convulsões, cão, gato, diagnóstico, tratamento. 

 
A epilepsia é uma das patologias neurológicas mais comuns no cão e no gato. Trata-se de uma 

doença que afecta o Sistema Nervoso Central e que se caracteriza por convulsões e alterações 

paroxísticas temporais com tendência a ser recorrentes. Uma convulsão típica é caracterizada 

por um período inicial, o pródromo, seguido pela aura, ictus e, finalmente, pela fase pós-ictus.  

As crises epileptiformes são primariamente classificadas em: auto-limitantes (isoladas), em 

salva ou cluster (se há duas ou mais convulsões num espaço de 24 horas) ou contínuas, que é 

o que ocorre no status epilepticus. As convulsões podem ser generalizadas ou focais/parciais. 

As convulsões focais com generalização secundária são o tipo mais comum nos cães. Por 

outro lado, as convulsões parciais complexas são as que tipicamente ocorrem mais no gato.  

A epilepsia é classificada em 4 grupos principais: epilepsia idiopática, epilepsia sintomática, 

epilepsia sintomática provável e alterações extracranianas, apesar desta última não ser 

classificada como uma epilepsia. O diagnóstico da epilepsia consiste, inicialmente, em se 

conhecer a história clínica detalhada do animal, proceder aos exames físico e neurológico 

completos, e análises sanguíneas consistindo em hemograma e análises bioquímicas básicas. 

Com base nestas informações, deve realizar-se uma lista de diagnósticos diferenciais e podem 

ser indicados outros procedimentos clínicos, laboratoriais, toxicológicos ou imagiológicos se 

necessários, após o conhecimento dos resultados das provas diagnósticas iniciais. O objectivo 

primordial da terapêutica é controlar a actividade convulsiva de forma adequada e com efeitos 

secundários aceitáveis por parte dos fármacos utilizados e espera-se que a terapia possibilite 

uma redução na severidade, duração e frequência da actividade convulsiva. Os ataques em 

salva e o status epilepticus são considerados emergências médicas, sendo imprescindível 

actuar o mais rapidamente possível de modo a evitar ou reduzir as sequelas fisiológicas da 

actividade frequente ou contínua. As convulsões ficam controladas em cerca de 70 a 80% dos 

cães e na maioria dos gatos tratados apenas com fenobarbital. A adição de um segundo 

fármaco (geralmente o brometo de potássio) conduz a uma redução em mais de 50% do 

número de convulsões em 70 a 80% dos cães. Contudo, cerca de 20-30% dos cães não 

respondem a esta terapia. Nestes casos, será necessário pensar em outras alternativas 

farmacológicas, nomeadamente nos novos anticonvulsivos utilizados em Humanos, como a 

felbamato, gabapentina, levetiracetam, zonisamida, entre outros. 

Nos casos de epilepsia refractária farmacológica podem ainda utilizar-se tratamentos não 

médicos que podem ser úteis: acupunctura, homeopatia, estimulação vagal e dieta cetogénica. 
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ABSTRACT 

Epilepsy in Small Animals 

Key-words: epilepsy, seizures, dog, cat, diagnostic, treatment. 

 
Epilepsy is one of the most common disorders in the dog and cat. It’s a disease that affects the 

Central Nervous System and is described by seizures and temporal paroxistic changes with 

the tendency of beeing recurrent. The typic seizure begins with an inicial period, named 

prodrome, followed by the aura, the ictus and finally the post-ictus phase. The epileptic 

seizures are primarily classified in: self-limited (isolated), cluster (if there are 2 ou more 

seizures in 24 hours) or continued, which is what occurs in status epilepticus. Seizures can be 

of the generalized ou focal/partial types. Focal seizures with secondary generalization are the 

most common type in dogs. On the other hand, complex partial seizures are most often seen in 

the cat.  

Epilepsy can be divided in 4 main groups: idiopathic epilepsy, sintomatic epilepsy, probably 

sintomatic epilepsy and extracraneal disorders, although the last one is not considered 

epilepsy. The diagnostic approach begins with the detailed case history, complete physical 

and neurological examinations and a minimum data base consisting of hematological and 

serum chemistry analyses. On the base of this informations, there should be made a diferential 

diagnostics list and other clinical, laboratorial, toxicological and/or imagiologic procedures 

which can be made if necessary, after the results of the initial tests are known. The primary 

goal of the treatment is to adequately control the seizure activity with acceptable drug’s side 

effects and that the treatment may result in the reduction of severity, duration and frequency 

of the seizure activity. Cluster seizures and status epilepticus are medical emergencies and it 

is important to act as soon as possible so that it is possible to avoid or reduce the physiologic 

sequelae of frequent or continuous seizure activity. Seizures can be controled in about 70-

80% of the dogs and in the majority of the cats when treated with phenobarbital alone. 

Addition of a second drug (usually potassium bromide), decreases the number of seizures in 

more that 50% in about 70-80% of dogs. However, aproximately 20-30% of dogs are 

refractory to this treatment. In these cases, it will be necessary to think in other farmacological 

alternatives, like the new human anticonvulsive drugs felbamate, gabapentin, levetiracetam, 

zonisamid, among others. 

In the cases of epilepsy that is refractory to the antiepileptic drug therapy there are some non-

medical treatments that can be useful: acupuncture, homeopathy, vagal stimulation and 

ketogenic diet. 
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I. INTRODUÇÃO 

  

O meu estágio curricular teve lugar no Hospital Escolar da Faculdade de Medicina 

Veterinária, situado no pólo do Alto da Ajuda, no período de tempo entre os dias 17 de 

Setembro de 2007 e 25 de Janeiro de 2008, com uma carga horária de cerca de 40 horas 

semanais. 

Durante o estágio passei pelos vários serviços do Hospital, desde a Medicina Interna aos 

serviços de Imagiologia, Cirurgia e Internamentos de animais de companhia. 

Nas consultas de Medicina Interna, assisti a consultas de referência de Dermatologia, 

Oftalmologia, Neurologia e de Animais Exóticos. 

Nas consultas de Medicina geral fiz o acompanhamento das mesmas, contactei directamente 

com os proprietários dos animais, de maneira a conseguir a realização de uma boa história 

clínica. Juntamente com o Médico Veterinário e, sob a sua supervisão, pude proceder aos 

exames fisicos dos animais, assim como aos exames neurológico e ortopédico, sempre que 

necessários, colaborar na elaboração de diagnósticos presumptivos e escolher quais os meios 

de diagnóstico apropriados e qual a melhor terapêutica a instituir. 

No serviço de Imagiologia, participei na realização, revelação e interpretação de várias 

radiografias e assisti à realização de Tomografias Axiais Computorizadas (TACs). Assisti 

ainda a inumeras ecografias abdominais realizadas pela Dra Joana Pontes. 

Na cirurgia assisti a vários procedimentos cirúrgicos, desde castrações de cão e gato, 

ovariohisterectomias de cadela e gata, mastectomias secundárias a neoplasias mamárias, 

esplenectomias, electrodepilação para resolução de distiquíasis, evisceração dos globos 

oculares e sua substituição por próteses de silicone, resolução de ruptura de ligamento 

cruzado cranial, herniorrafia para resolução de hérnia perineal, ventral slot para resolução de 

hérnia discal cervical, destartarizações, entre outros, desempenhando o papel de ajudante de 

cirurgião, de anestesista ou de circulante.  

Nos internamentos, que consistiam em turnos de 24 horas, preparei e administrei medicações 

e prestei os cuidados básicos de higiene e alimentação necessários aos animais internados. 

Vigiei e monitorizei parâmetros como temperatura, cor das mucosas, tempo de replecção 

capilar, frequência cardíaca, frequência respiratória, medição de pulso, medição da glucose 

sanguínea inclusive para efecuar curvas de glicémia, entre outros. Sempre que necessário, 

comunicava ao Médico Veterinário de serviço, qualquer anomalia que detectasse. 

Nas consultas e nos internamentos, realizei e pratiquei diversos procedimentos clínicos como 

a colocação de catéteres endovenosos, colheitas de sangue para hemograma, bioquímicas 
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sanguíneas ou testes serológicos, vacinações, desparasitações, realização de pensos, remoção 

de pontos, algaliações, entubações endotraqueais, raspagens cutâneas e sua observação ao 

microscópio, colheita de pêlos para pesquisa de dermatófitos, electrocardiogramas, testes 

rápidos de diagnóstico, entre outros. 

Adicionalmente, assisti e participei em reuniões semanais, em horário pós-laboral, que 

consistiam em apresentações de temas e discussão de casos clínicos. Numa destas reuniões, 

destinadas aos alunos estagiários e aos Médicos Veterinários do Hospital, tive a oportunidade 

de fazer uma apresentação com o tema “Maneio Clínico da Epilepsia nos Animais de 

Companhia”, no dia 30 de Janeiro de 2008. 

Para o tema da Dissertação de Mestrado, escolhi a Epilepsia em Animais de Companhia, por 

duas razões muito simples, a primeira por se tratar de uma doença que é muito pouco falada 

ao longo do curso, e a segunda por ser um problema que eu desconhecia ser tão comum entre 

os cães e os gatos. Deste modo, tive o incentivo de estudar a fundo este tema de modo a poder 

estar preparada quando me deparar com algum destes animais no futuro, na prática clínica. 

A dissertação encontra-se dividida em duas partes. A primeira parte, é a revisão bibliográfica, 

na qual resumi toda a informação que encontrei nos livros e artigos científicos que encontrei 

sobre o tema. A segunda parte é um estudo estatístico de alguns dos cães epilépticos que 

encontrei nas consultas e internamentos que efectuei durante o estágio curricular. 
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II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1 DEFINIÇÕES 

Uma convulsão define-se como um episódio paroxistico transitório em que há actividade 

neuronal excessiva e/ou sincronizada no córtex cerebral, resultando numa variedade de 

manifestações clínicas (Cochrane, 2007a). 

A epilepsia é uma doença que afecta o Sistema Nervoso Central (SNC) e que se caracteriza 

por convulsões e alterações paroxísticas temporais com tendência a recorrências (Berendt, 

2004). A epilepsia caracteriza-se por perda súbita de controlo, manifestações paroxísticas 

(episódicas) em que as convulsões iniciam e cessam de forma súbita, e os sinais clínicos dos 

ataques no indivíduo seguem um padrão repetitivo em que tanto os sintomas como a sua 

sequência permanecem idênticos de episódio para episódio (Berendt, 2008). 

A epilepsia é mais do que convulsões, isto é, há uma grande variedade de fenómenos que 

podem reflectir actividade convulsiva epiléptica. Apesar das convulsões serem sempre 

consideradas eventos anormais, é importante saber que nem todas as convulsões são 

provocadas pela epilepsia (Thomas, 2000), como se explica no capítulo da classificação da 

epilepsia.  

A epilepsia é uma das patologias neurológicas mais comuns no cão e no gato (Berendt, 2004). 

Estima-se que a prevalência da epilepsia varie entre 1.5 a 5.7% no cão e 0.5% no gato 

(Berendt, 2008). 

A maioria destas descargas neuronais anormais provém da matéria cinzenta e distribui-se 

através das vias neuronais normais, afectando assim todo o sistema nervoso (Kirby, 2007). As 

lesões que provocam crises epileptiformes localizam-se no córtex cerebral ou no diencéfalo - 

sistema límbico, hipotálamo e tálamo (Chrisman, Mariani, Platt & Clemmons, 2003). 

Dependendo da localização e extensão da descarga convulsiva, a apresentação clínica de uma 

crise pode variar bastante (Quesnel, 2005). Por exemplo, uma lesão no córtex motor esquerdo 

irá produzir contracções musculares no lado direito do corpo; uma lesão no córtex visual 

poderá levar a que o animal tente apanhar moscas imaginárias; por outro lado, uma lesão no 

sistema límbico pode levar a alterações no comportamento do animal: vocalização excessiva, 

vícios ou sonolência (Olby, 2005a). 

As convulsões estão geralmente associadas a distúrbios do Sistema Nervoso Autónomo, tais 

como micção, defecação, ptialismo e/ou vómito (Chrisman et al., 2003), assim como também 

pode haver alteração ou perda de consciência episódica, alterações psíquicas ou sensoriais e a 

presença de fenómenos motores anormais (Berendt, 2004). 
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As convulsões epileptiformes ocorrem tipicamente quando o animal se encontra em descanso, 

a dormir, ou enquanto está a acordar. A explicação para este facto reside no limiar excitatório 

do cérebro que é menor nestes estados do que quando o animal está acordado e em actividade 

(Berendt, 2008).  

Nos últimos anos a classificação das convulsões têm sofrido alterações importantes na 

International League Against Epilepsy (ILAE) humana. De acordo com esta classificação, os 

neurologistas veterinários têm vindo a tentar chegar a um consenso quanto à definição e 

terminologia das palavras utilizadas para descrever a actividade convulsiva e em alguns 

eventos observados no cão e no gato. 

É frequente haver, num quadro convulsivo, movimentos tónico-clónicos, que se definem 

como períodos alternados de actividade tónica e clónica (Chrisman et al., 2003). Os 

movimentos clónicos são contracções musculares involuntárias breves e repetitivas de forma 

regular (durante uma convulsão, podem estar presentes “tiques” faciais, movimentos 

mastigatórios, e movimentos do pescoço e extremidades); nos movimentos tónicos, por sua 

vez, há um aumento substancial da contracção muscular durante segundos a minutos, podendo 

haver alterações das expressões faciais, contracção da mandíbula, extensão dorsal da cabeça e 

pescoço e extensão das extremidades (Chrisman et al., 2003). 

Uma convulsão típica é caracterizada por um período inicial, o pródromo, seguido pela aura, 

ictus e, finalmente, pela fase pós-ictus. 

O pródromo é o fenómeno comportamental que precede o início de uma convulsão, como por 

exemplo, o animal esconde-se, segue o dono, ou parece inquieto ou assustado (Chrisman et 

al., 2003). Frequentemente, os donos conseguem reconhecer este tipo de comportamento nos 

seus animais, permitindo-lhes “prever” o início de uma convulsão (Podell, 2004). Os 

pródromos são considerados eventos pré-ictais, podem ser prolongados, variando de horas a 

dias, e não fazem parte da convulsão propriamente dita já que não estão relacionados com a 

actividade eléctrica anormal observada na electroencefalografia (Thomas, 2000). 

A aura é a sensação inicial da convulsão. Neste período, que pode demorar de minutos a 

horas, os animais podem exibir um comportamento sensitivo ou motor estereotipado (por 

exemplo, andar, lamber, etc), padrões autonómicos (por exemplo, salivação, micção, vómito), 

ou mesmo eventos psíquicos não usuais, tais como ladrar excessivamente, ou 

aumento/diminuição da procura de atenção por parte do dono (Podell, 2004). 

O ictus ou período ictal, é quando realmente ocorre a convulsão. Manifesta-se por tónus ou 

movimento muscular involuntário, e/ou comportamentos ou sensações anormais, tendo como 

duração geralmente de alguns segundos a minutos (Podell, 2004). 
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A fase de pós-ictus caracteriza-se pelo comportamento atípico exibido pelo animal (devido a 

exaustão cerebral) e que ocorre imediatamente após a convulsão, como por exemplo, 

inquietação, delírio, letargia, confusão, cegueira, sede, fome, micção ou defecação de forma 

inadequada; esta fase pode ter uma duração que varia desde alguns segundos a várias horas 

(Chrisman et al., 2003). É preciso ter em atenção de que, em muitos casos, os donos não 

conseguem distinguir os sinais da fase de ictus dos da fase de pós-ictus, pelo que ao descrever 

as convulsões ao Médico Veterinário, podem afirmar que duram mais tempo do que os poucos 

minutos que em média se observam na duração das convulsões do tipo epileptiforme 

(Berendt, 2004). 

É importante saber definir status epilepticus e ataques em salva ou em cluster. Deste modo, o 

status epilepticus caracteriza-se por uma actividade motora que é contínua durante mais de 10 

minutos, sem que o animal recupere a consciência ou ainda quando há convulsões múltiplas 

sem que haja recuperação da função neurológica básica entre estes episódios (Chrisman et al., 

2003). Um paciente que esteja neste estado é considerado como uma emergência médica 

devido à disfunção metabólica que pode pôr em risco a vida do animal. 

Os ataques em salva são 2 ou mais convulsões que sucedem num espaço de 24 horas (Podell, 

2004) mas em que há recuperação da consciência entre as convulsões (Thomas, 2000).  

As convulsões têm de ser diferenciadas de outros distúrbios episódicos, tais como: síncope, 

narcolepsia, cataplexia, fraqueza muscular e distúrbios vestibulares.  

Durante uma síncope (desmaio), há diminuição do fluxo sanguíneo cerebral e, como 

consequência os animais perdem a consciência, caem no solo, e não apresentam actividade 

motora, durante um breve período de tempo (30 a 60 segundos), recuperando imediatamente 

(Chrisman et al., 2003). Está muitas vezes associada ao exercício ou à excitação e tem como 

causa subjacente uma doença cardíaca e/ou pulmonar (Thomas, 2000).  

Na narcolepsia, a apresentação clínica é semelhante à que ocorre na síncope; os ataques estão 

associados com a comida e com a excitação, podendo-se acordar o animal durante o episódio 

(Chrisman et al., 2003). A duração do sono é curta e varia entre alguns segundos a 20 minutos 

(Berendt, 2004). 

A cataplexia caracteriza-se por uma curta e súbita diminuição ou perda do tónus muscular. Os 

sinais podem ser variados: fraqueza, pender a cabeça ou queda súbita. A duração destes 

episódios pode ir desde alguns segundos a minutos, e os animais mantêm-se sempre 

conscientes (Berendt, 2004).  

A ocorrência de colapso e flacidez muscular, sem perda de consciência, é consistente com 

episódios de fraqueza devidos a doenças subjacentes como a miastenia gravis, polimiopatia, 
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polineuropatia ou anomalias metabólicas, como por exemplo a hipoglicémia transitória 

(LeCouteur, 2005).  

Numa alteração vestibular aguda, os animais podem girar sobre si mesmos de forma 

incontrolável e parecer angustiados, contudo normalmente estão conscientes, com inclinação 

da cabeça e nistagmus (Chrisman et al., 2003).  



 7

Figura 1 – Esquema da 
alteração eléctrica 
cerebral associada a uma 
convulsão generalizada 
(Chrisman et al., 2003).  

2 TIPOS DE CONVULSÕES 

As crises epileptiformes são primariamente classificadas em: auto-limitantes (isoladas), em 

salva ou cluster (se há duas ou mais convulsões num espaço de 24 horas) ou contínuas, que é 

o que ocorre no status epilepticus (Podell, 2004). 

Sem o uso de uma electroencefalografia, as crises epileptiformes apenas podem ser 

classificadas de acordo com as suas manifestações clínicas (Quesnel, 2005). Deste modo, as 

convulsões podem ser generalizadas ou focais/parciais. 

As convulsões são denominadas de generalizadas primárias 

quando a actividade convulsiva se inicia abrangendo ambos os 

hemisférios cerebrais (figura 1). Isto reflecte-se na EEG 

realizada em período de ictus, uma vez que há uma súbita perda 

da actividade normal electroencefalográfica em ambos os 

hemisférios cerebrais, sendo substituída por descargas 

epileptiformes, que representam uma actividade neuronal 

hipersincrónica (Berendt, 2004). Há perda súbita de consciência, 

o animal permanece deitado lateralmente e manifesta sinais 

motores simétricos e generalizados (Quesnel, 2005). Na maioria 

das convulsões generalizadas há uma actividade motora violenta 

que envolve todo o corpo, com contracções musculares tónicas 

e/ou clónicas, movimentos de “pedalar” e tremores. São frequentemente observados 

movimentos mastigatórios e “tiques” faciais, assim como sinais de hiperactividade 

autonómica, tais como dilatação pupilar, salivação, erecção pilosa, micção e/ou defecação 

(Quesnel, 2005). Segundo Chandler (2006), as convulsões generalizadas podem ter uma ou 

mais das seguintes fases: tónica (há um aumento da contracção muscular; o animal fica em 

posição deitada), clónica (há mioclonia repetida e regular, sendo prolongada e envolvendo o 

mesmo grupo de músculos), mioclónica (contracções singulares ou múltiplas de músculos ou 

grupos de músculos, com aparecimento repentino e involuntário; tem breve duração), atónica 

(perda súbita do tónus muscular, geralmente com duração de 1 a 2 segundos ou mais) e 

tónico-clónica (fase tónica seguida de uma fase clónica, sequencialmente). As “ausências” são 

alterações da consciência em que há perda ou actividade motora mínima, tendo sido somente 

documentadas nos Humanos (Berendt, 2004). A possibilidade de poderem ocorrer no cão ou 

no gato, não pode no entanto, ser excluída completamente, o que se pode explicar 

eventualmente por serem difíceis de detectar clinicamente. 
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Figura 2 – Esquema 
da alteração eléctrica 
cerebral associada a 
uma convulsão focal 
(Chrisman et al., 
2003).  

As convulsões focais têm origem em grupos de neurónios localizados numa área específica do 

córtex cerebral, os chamados “focos epilépticos” (Berendt, 2004) (figura 2). A sua ocorrência 

indica a presença de uma lesão estrutural focal adquirida no cérebro (Quesnel, 2005). Os 

sinais clínicos, que podem ser sensitivos ou motores, são assimétricos e reflectem as funções 

da área envolvida, como por exemplo, tiques das pálpebras, lábios ou orelhas; mais raramente 

vómitos ou diarreias episódicas; alterações de comportamento como uivar, correr 

compulsivamente, andar em circulos apertados sobre si mesmo, etc. (Chrisman et al., 2003) 

As convulsões focais podem ainda ser subdivididas em simples, complexas ou com 

generalização secundária.  

As convulsões focais simples têm origem e limitam-se às estruturas 

neocorticais de um dos hemisférios cerebrais (Quesnel, 2005) e não 

há alterações da consciência (Berendt, 2004). Contudo, há sinais 

motores unilaterais, como tiques faciais, movimentos tónicos ou 

clónicos de um ou vários membros, sendo também bastante 

frequente observarem-se viragens espasmódicas da cabeça para um 

lado e que é muitas vezes, o lado contralateral ao foco epiléptico 

(Quesnel, 2005). Alguns autores sugeriram que os neurologistas 

veterinários devem considerar a aura como uma convulsão focal 

(sensorial) simples, em vez de um evento meramente pré-ictal 

(Chandler, 2006). Isto porque, nos humanos, a aura define-se como 

uma manifestação ictal que se caracteriza por sintomas sensoriais e psicosensoriais, e que 

podem preceder uma crise epileptiforme. Se a aura ocorrer sozinha, é considerada como uma 

convulsão focal sensorial simples (Chandler, 2006). 

Nas convulsões focais complexas a distribuição da convulsão envolve estruturas alocorticais e 

frequentemente continua bilateralmente. A consciência pode estar alterada ou perdida. Podem 

haver sinais motores assimétricos/simétricos contralaterais ou bilaterais, usualmente limitados 

a algumas partes do corpo. Também se pode observar uma actividade bizarra por parte do 

animal, particularmente em gatos, tanto estereotipada (por exemplo, andamento em círculo) 

como comportamental, como por exemplo, o animal parecer assustado, rosnar, perseguir e 

atacar objectos reais ou imaginários, fugir em pânico, tornar-se agressivo sem provocação 

(Quesnel, 2005; Podell, 2004). Algumas convulsões que muitas vezes são classificadas como 

generalizadas ligeiras são, provavelmente, convulsões focais complexas (Quesnel, 2005). 

Nestas, a consciência está alterada e há actividade motora bilateral que normalmente não 

resulta em decúbito, no entanto há uma interrupção nas actividades do animal (o animal pára 

se estiver em movimento; ou senta-se se estiver em estação). Como estas convulsões não são 
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Figura 3 – Esquema da 
alteração eléctrica 
cerebral associada a 
uma convulsão parcial 
com generalização 
secundária (Chrisman 
et al., 2003).  

manifestadas por perda total da consciência e sinais motores generalizados, a descarga 

neuronal subjacente tem provavelmente uma distribuição limitada no cérebro, que é 

característica das convulsões focais (Quesnel, 2005). 

Nos animais os sinais de confusão ou dificuldade em reconhecer o dono podem ser 

interpretados como sinais de alteração da consciência. No entanto, reconhecer uma 

diminuição da consciência no cão e no gato pode ser difícil, uma vez que estes óbviamente, 

não nos podem descrever a sua experiência durante a crise epileptiforme. Assim, pode-se 

considerar discutível se apenas através dos sinais clínicos (descritos pelos donos ou 

documentados em vídeo), é possível discriminar, nestes animais, entre convulsões focais 

simples e focais complexas, sem que haja um registo de EEG (Berendt, 2004). 

As convulsões focais com generalização secundária são as que 

ocorrem mais frequentemente nos cães (Berendt, 2004). A 

actividade convulsiva não permanece focal e distribui-se 

rapidamente pelas estruturas subcorticais, envolvendo outras áreas 

cerebrais ou mesmo todo o cérebro (Berendt, 2004) (figura 3). Os 

sinais clínicos caracterizam-se inicialmente pela função do local 

anatómico do foco convulsivo e, em segundos a minutos, há perda 

de consciência e convulsões generalizadas (Berendt, 2004). Este 

tipo de convulsão pode ocorrer de forma tão rápida que podem nem 

ser observadas as manifestações clínicas das convulsões parciais, o 

que torna difícil o seu reconhecimento e diferenciação em relação 

às convulsões generalizadas (Quesnel, 2005). As convulsões focais 

têm sido historicamente, consideradas raras nos cães, e que a 

maioria dos cães com epilepsia idiopática exibe convulsões generalizadas tónico-clónicas. 

Contudo, segundo vários autores, incluindo Chandler (2006) e Viitma et al. (2006), esta 

afirmação tem sido questionada e, cada vez mais se reconhece que as convulsões focais são 

mais comuns no cão do que inicialmente se pensava. Muitos pacientes humanos e animais 

com convulsões focais têm provavelmente uma patologia intracraniana focal associada. 

Contudo, uma avaliação mais cuidadosa dos sinais clínicos apresentados pelos cães com 

presumível epilepsia idiopática revelou que muitos destes cães apresentam convulsões focais 

(Chandler, 2006; Viitma et al., 2006). Sendo assim, tem vindo a aceitar-se cada vez mais, que 

a presença de convulsões focais não exclui a possibilidade de se estar perante um caso de 

epilepsia idiopática. 

De acordo com um estudo efectuado por Berendt, Gredal & Alving (2004), foram 

classificados vários sinais da actividade convulsiva focal canina em: sinais motores, 
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autonómicos e paroxismos comportamentais (isto é, convulsões que se manifestam 

clinicamente como um comportamento paroxistico anormal e estereotipado e que responde a 

tratamento antiepiléptico com fenobarbital ou brometo de potássio). Segundo os resultados 

deste estudo, 80% dos cães apresentaram sinais comportamentais paroxisticos, 69% sinais 

motores e 23% manifestaram sinais autonómicos. É de notar que a maioria dos cães 

apresentou sinais de 2 ou mais destes grupos. A ansiedade e o medo são sinais que se inserem 

no grupo dos sinais comportamentais paroxisticos. O facto destes sinais, em cerca de 87% dos 

casos, terem sido seguidos por generalização secundária e respondido a terapêutica 

anticonvulsiva, sugere fortemente que estes sinais possam de facto representar convulsões 

focais. A distribuição dos sinais reportados neste estudo contradiz o que se pensava 

anteriormente, isto é, que os sinais motores seriam as manifestações clínicas mais observadas 

nas convulsões focais no cão, enquanto que as convulsões sensoriais e autonómicas seriam 

raras. Este estudo veio assim demostrar que outros sinais, que não os sinais motores, podem 

não ter sido reconhecidos anteriormente como convulsões epilépticas. Um factor importante é 

que os proprietários dos animais, que muitas vezes são a única fonte de informação que o 

Médico Veterinário dispõe para descrever as crises epileptiformes, não sabem reconhecer 

muitos destes sinais como convulsões focais.  

As convulsões focais com generalização secundária parecem ser o tipo mais comum nos cães 

Berendt et al. (2004). Por outro lado, as convulsões parciais complexas são as que tipicamente 

ocorrem mais no gato (Rusbridge, 2005; Kline, 1998). 
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3  FISIOPATOLOGIA DAS CONVULSÕES 

A susceptibilidade de ocorrer uma crise epileptiforme varia individualmente e, mais do que 

um tipo convulsivo, pode estar presente no mesmo indivíduo (Berendt, 2004). Alguns 

indivíduos podem ter um limiar convulsivo mais baixo e por isso estarem mais predispostos a 

desenvolver epilepsia. Todos os animais podem desencadear uma convulsão se o cérebro fôr 

suficientemente estimulado, pelo que um animal pode ter uma única convulsão como sinal de 

overload cerebral transitório. O diagnóstico de epilepsia é feito quando as convulsões se 

tornarem recorrentes e não forem provocadas por uma doença sistémica (Berendt, 2004). 

A epilepsia é uma doença que pode ser provocada por variadas causas, assim como ter 

padrões convulsivos, electrofisiológicos e comportamentais e respostas a intervenções 

farmacológicas diversas (Podell, 2004).  

Os factores da susceptibilidade convulsiva determinados geneticamente representam um papel 

crucial na resposta cerebral ao limiar de excitabilidade que desencadeia uma convulsão 

(Podell, 2004). 

É importante perceber a fisiologia básica dos neurónios para se poder compreender o que se 

passa a nível celular numa convulsão. Os neurónios possuem um potencial de membrana que 

pode ser alterado por um impulso sináptico de uma célula adjacente. O potencial de acção 

caracteriza-se por alterações dramáticas no potencial de membrana: primeiro ocorre uma 

despolarização dramática e rápida do potencial de membrana em que o lado interno da célula 

torna-se mais positivo que o lado externo, sendo então seguida de uma repolarização mais 

gradual da membrana (Cunningham, 1999). A fase de despolarização do potencial de acção é 

causada pela extensa abertura de canais de sódio dependentes de voltagem e pelo consequente 

influxo de iões de sódio. À medida que prossegue a fase de despolarização do potencial de 

acção, os canais de sódio fecham gradualmente ao mesmo tempo que os canais de potássio 

abrem, permitindo que saiam ainda mais iões de potássio. Isto interrompe a despolarização e 

permite que ocorra a repolarização da membrana. À medida que a repolarização progride, o 

potencial de membrana regressa temporáriamente para além do seu nível de repouso para um 

estado hiperpolarizado e volta então finalmente ao seu estado de repouso inicial 

(Cunningham, 1999). 

Em todas as convulsões há um pequeno “focus” de neurónios ditos “epilépticos” que exibem 

características anormais únicas e que levam a que estes despolarizem espontânea e 

intermitentemente. Os neurónios recebem normalmente um elevado número de sinapses com 

actividade neurotransmissora inibitória e excitatória. O resultado desta actividade sináptica 

determina a actividade do neurónio. O potencial de membrana do neurónio que é influenciado 
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por estas sinapses resulta de um movimento selectivo de sódio e potássio através da 

membrana celular, sendo dependente da energia e gerada pelo metabolismo aeróbio oxidativo 

no neurónio (De Lahunta, 1983). 

A hiperexcitabilidade neuronal subjacente à origem das convulsões é o resultado de um 

desequilíbrio entre os mecanismos excitatórios e inibitórios normais e que se devem a 

processos intra ou extracranianos (Quesnel, 2005). Recentemente, tem vindo a estudar-se o 

papel desempenhado pelo glutamato e pelo seu receptor, o complexo N-metil-D-aspartato. O 

glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro, revelando-se importante na 

modulação das funções cognitiva, motora, sensitiva e da memória no SNC (Podell, 2004). O 

glutamato actua em mais de metade das sinapses neuronais do cérebro, desempenhando assim 

o papel principal na difusão da actividade convulsiva. Há um aumento na libertação do 

glutamato no cérebro associado com a actividade epileptiforme (Berendt, 2004). 

Como resposta à súbita alteração na actividade cerebral, estabelecem-se zonas inibitórias 

locais na tentativa de prevenir a propagação desta actividade epileptiforme. O ácido gamma-

aminobutírico (GABA) é o principal neurotransmissor inibitório cerebral envolvido neste 

processo (Podell, 2004). A inibição pelo GABA pode ser pré-sináptica ou pós-sináptica, pelo 

que a disfunção do sistema GABA pode ser devida a defeitos na libertação sináptica do 

neurotransmissor ou do receptor pós-sináptico do GABA (Berendt, 2004).   

Em condições normais, os potenciais excitatórios pós-sinápticos são imediatamente seguidos 

pela inibição do GABA. A hipersincronização neuronal ocorre se os mecanismos excitatórios 

prevalecerem, tanto sendo iniciados por aumento da excitação como por diminuição da 

inibição. À medida que a actividade hipersincronizada neuronal anormal continua, cada vez 

mais neurónios são activados (alta frequência de despolarização/repolarização), dando origem 

a uma crise epileptiforme (Berendt, 2004).  

A hipótese de que a epilepsia em cães pode estar associada a alterações nos 

neurotransmissores excitatórios e inibitórios tem sido testada. De acordo com os resultados, 

verificou-se uma quantidade significativamente mais baixa de GABA e uma maior quantidade 

de glutamato no líquido cefaloraquidiano de pacientes epilépticos, quando comparados com 

os controlos normais (Chandler, 2006). Contudo, as concentrações dos neurotransmissores no 

líquido cefaloraquidiano nem sempre se correlacionam com a concentração libertada nas 

sinapses centrais. Sendo assim, torna-se duvidoso se estas concentrações estão ou não 

directamente relacionadas com alterações na inibição e excitação cerebral (Chandler, 2006). 

As hormonas sexuais influenciam a regulação da transmissão inibitória pelo GABA no SNC. 

Tem sido demonstrado, através de modelos animais, que a infusão de estrogéneos, diminui o 

limiar para convulsões provocadas experimentalmente, e que este efeito é intensificado se já 
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existir préviamente uma lesão cortical (Berendt, 2004). A progesterona, por outro lado, tem 

revelado possuir um efeito inibitório tanto nas convulsões espontâneas como nas provocadas 

experimentalmente. Provavelmente, a progesterona actua através da activação directa do 

complexo GABA realçando o seu efeito (Berendt, 2004). 

Durante a fase de ictus, os neurónios disparam de forma hipersincronizada, o que se verifica 

como sendo parte da actividade anormal cerebral. Isto ocorre devido às propriedades 

intrínsecas dos neurónios e à elevada conectividade entre as próprias células. O GABA causa 

geralmente inibibição através da abertura dos canais de cloro, levando à entrada deste ião para 

o interior das células e, consequentemente, à despolarização (Chandler, 2006) (figura 4). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Representação esquemática do receptor GABA no Sistema Nervoso Central. Geralmente é 
responsível a um aumento local dos níveis de ião cloro (Cl-), causando uma inibição em redor. O 
receptor também pode ser ligado por barbituratos (BBT) e benzodiazepinas (BZD) (Adaptado de 

Podell, 2004). 
 

A maioria das patologias convulsivas causam convulsões recorrentes que são naturalmente 

progressivas devido ao recrutamento gradual de neurónios adicionais do foco convulsivo, 

processo este conhecido como fenómeno de “kindling” (Olby, 2005a). Pode-se então dizer 

que as convulsões aumentam a incidência de novas convulsões, independentemente da causa 

subjacente (Quesnel, 2005). Este fenómeno pode estar envolvido em convulsões agudas 

recorrentes, como as convulsões em salva e o status epilepticus, que muitas vezes se tornam 

difíceis de controlar quanto maior for o intervalo de tempo que ocorre desde o seu início 

(Quesnel, 2005). 

Adicionalmente, pode desenvolver-se o fenómeno de propagação em espelho nos neurónios 

activamente “epilépticos” numa região homóloga no hemisfério cerebral oposto. Se isto 

acontecer, o número de focos epilépticos pode multiplicar-se rapidamente. Estas alterações 

têm uma importância significativa uma vez que, à medida que o paciente manifesta ataques 
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epileptiformes, irá haver um número cada vez maior de áreas do cérebro que aleatória e 

espontâneamente têm capacidade de iniciar uma convulsão (Podell, 2004).  

A recomendação, um tanto ou quanto arbitrária, de iniciar a terapêutica anticonvulsiva quando 

as convulsões ocorrem numa frequência superior a uma vez por mês é uma tentativa de 

intervir e controlar as convulsões quando estas se estão a tornar recorrentes numa frequência 

que possa causa “kindling”. Esta recomendação não é baseada em nenhum facto científico e, 

alguns autores recomendam mesmo que se deve iniciar o tratamento anticonvulsivo quando a 

frequência é muito mais reduzida, como por exemplo, quando ocorre uma convulsão em cada 

3 meses (Olby, 2005b). 

No status epilepticus as alterações verificadas podem colocar o animal em perigo de vida. 

Durante os 30 minutos iniciais (fase compensatória), o cérebro tenta compensar as exigências 

em oxigénio e glucose, aumentando o fluxo sanguíneo cerebral. A activação do Sistema 

Nervoso Simpático contribui para a elevação da temperatura corporal, secreções brônquicas e 

salivação (Cochrane, 2007b). À medida que o status epilepticus progride, pode-se 

desenvolver acidose láctica secundária ao aumento do metabolismo anaeróbio, hipoglicémia e 

desequilíbrio electrolítico (Cochrane, 2007b). Após cerca de 30 minutos, o paciente entra em 

fase descompensatória, em que os mecanismos reguladores cerebrais começam a falhar, o que 

resulta na ruptura da barreira hemato-encefálica e subsequentemente edema cerebral. O fluxo 

sanguíneo cerebral começa então a diminuir resultando finalmente em morte celular neuronal. 

Nesta fase de status epilepticus, foram já descritas arritmias cardíacas, hipertensão pulmonar e 

mioglobinúria. Decorridos aproximadamente 60 minutos, a pressão intracraniana aumentada e 

a falha orgânica multissistémica levam à morte do animal (Cochrane, 2007b).  

Recentemente, mutações nos canais iónicos têm sido ligadas a uma variedade de epilepsias 

consideradas idiopáticas nos Humanos. A maioria dos genes identificados até agora para a 

epilepsia idiopática humana é para alterações hereditárias adquiridas nos canais iónicos, as 

chamadas canalopatias. Apesar de ainda não terem sido identificadas mutações semelhantes 

nos animais, a presença de epilepsia familiar no cão faz com que esta possibilidade exista 

igualmente nesta espécie (Podell, 2004). 

Os factores envolvidos na génese da epilepsia envolvem, entre outros, neuroplasticidade ou 

plasticidade sináptica, diminuição da actividade do GABA, redução da actividade do 

glutamato, nova formação de circuitos excitatórios, alterações nos receptores, canalopatias 

iónicas, disfunção das células de glia, disgenésia cortical e patologia intracraniana (Berendt, 

2008). 
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4 CLASSIFICAÇÃO DA EPILEPSIA 

Com base nas recomendações da ILAE (International League Against Epilepsy) humana, a 

epilepsia é classificada em 3 categorias: epilepsia idiopática, epilepsia sintomática e epilepsia 

sintomática provável (Berendt, 2008). As convulsões podem ainda ser devidas a alterações 

extracranianas, apesar destas não serem classificadas necessariamente como uma epilepsia. 

A Epilepsia Idiopática, outrora já denominada epilepsia primária ou epilepsia hereditária, 

ocorre quando surge unicamente a epilepsia, sem que haja qualquer lesão cerebral subjacente 

ou outros sinais ou sintomas neurológicos, para além das convulsões (Thomas, 2000). Pensa-

se que haja uma origem genética, com maior prevalência em animais de raças puras e seja 

dependente da idade, sendo que a maioria dos animais afectados têm idades compreendidas 

entre 1 a 5 anos (Chrisman et al., 2003). O exame neurológico interictus destes animais 

apresenta-se normal (Podell, 2004). A epilepsia idiopática é muito menos comum no gato 

comparativamente ao cão e, ao contrário deste, no gato há pouca evidência de que haja uma 

componente genética (Rusbridge, 2005). Assim sendo, todos os gatos devem ser avaliados 

recorrendo aos meios de diagnóstico apropriados para excluir possíveis alterações 

extracranianas ou epilepsia sintomática, antes de poder ser diagnosticada uma epilepsia 

idiopática (Podell, 2004). É no entanto provável, que uma proporção considerável dos gatos 

diagnosticados com epilepsia idiopática, tenham na verdade, epilepsia sintomática provável 

(Rusbridge, 2005). 

A Epilepsia é Sintomática ou Secundária, quando as crises convulsivas são provocadas por 

uma ou mais lesões estruturais identificáveis no encéfalo (Chrisman et al., 2003). Pode 

ocorrer em qualquer idade e em qualquer raça (Chrisman et al., 2003). Os cães jovens têm 

maior probabilidade de desenvolver doenças encefalíticas, enquanto cães mais velhos, com 

mais de 7 anos de idade, frequentemente podem desenvolver neoplasias intracranianas 

(Podell, 2004). Na epilepsia sintomática, os animais têm maior probabilidade de exibir 

déficits neurológicos multifocais ou focais, devido à patologia cerebral subjacente (Podell, 

2004). No entanto, é importante salientar que por vezes, há lesões focais em áreas corticais 

cerebrais “silenciosas” (por exemplo, nos lobos piriforme e occipital) em que os únicos sinais 

neurológicos são as convulsões (Podell, 2004). Nos diagnósticos diferenciais de causas de 

epilepsia sintomática destacam-se: traumatismo cranioencefálico, encefalite, neoplasia, 

hidrocefalia, lisencefalia, entre outros (Chrisman et al., 2003). 

Na Epilepsia Sintomática Provável, epilepsia criptógenica ou adquirida, as convulsões são o  

resultado de uma lesão estrutural no encéfalo, contudo não se consegue identificar qual é a 

causa, ou seja, crê-se que seja epilepsia sintomática mas sem que se saiba qual a sua etiologia 
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(Chrisman et al., 2003). Suspeita-se de uma lesão encefálica residual secundária a uma 

alteração prévia intra ou extra-craniana (Chrisman et al., 2003). Esta forma de epilepsia, 

apesar de à primeira vista parecer uma categoria da doença um tanto ou quanto vaga, tem no 

entanto implicações particulares que podem explicar porque é que determinados animais 

podem ser refractários à terapêutica (Podell, 2004). 

As alterações extracranianas ou convulsões reactivas, apresentam-se como reacções normais 

do cérebro a insultos transitórios tanto sistémicos, tóxicos como stresses fisiológicos (Podell, 

2004). Como exemplos salientam-se: encefalopatia hepática, hipoglicémia, intoxicações por 

rodenticidas, metais pesados, pesticidas, etilenoglicol, metilxantinas, entre outros (Chrisman 

et al., 2003). Podem ocorrer em animais de qualquer idade (Podell, 2004). Os cães de raças 

pequenas estão mais predispostos a desenvolver convulsões secundárias ao desenvolvimento 

de shunts portosistémicos quando jovens (Podell, 2004). Tipicamente, há uma maior 

frequência de convulsões inicialmente até que o insulto metabólico ou tóxico seja corrigido, 

contudo há evidência de que, muitas vezes, está presente concomitantemente uma doença 

sistémica (Podell, 2004).  

Os vários tipos de epilepsia encontram-se classificados na tabela 1, de acordo com os 

diagnósticos diferenciais possíveis para cada categoria. 
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CATEGORIAS 
DE 

EPILEPSIA 

 
DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS 

Canalopatias Epilepsia 
Idiopática Outras doenças genéticas 

Desenvolvimento anormal:  
hidrocéfalo, displasia cortical, lisencefalia 
Neoplasia: 
Extra-axial – meningioma, tumores ósseos 
Intra-axial – gliomas, metástases 
Intraventricular – ependioma, tumores do plexo coroideu 
Doenças Infecciosas: 
Virús – Esgana, FIV, FeLV, PIF 
Bactérias – aeróbias, anaeróbias, abcessos 
Rickettsias – Erlichia 
Fungos – Cryptococcose, Blastomicose, Histoplasmose, 
Cocciodiomicose 
Protozoários – Toxoplasmose, Neosporose 
Parasitas  
Doenças Inflamatórias: 
Meningoencefalite granulomatosa, eosinofílica ou específica de raça; 
outras doenças inflamatórias responsivas a corticoesteróides 
Toxicidade: chumbo, organosfosfatos, etilenoglicol, estricnina 
Traumático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epilepsia 

Sintomática 

Vascular: 
- Isquémico – tromboembólico ou idiopático (ex: encefalopatia 
isquémica felina) 
- Hemorrágico – relacionado com hipertensão; coagulopatias 

 
Epilepsia 

Sintomática 

Provável 

- Trauma craniano prévio em pacientes com Imagem normal; 
- Convulsões pós-encefalíticas que se desenvolvem meses a anos mais 
tarde; 
- Eventos cerebrais hipóxicos ou vasculares não detectados pós-
anestesia; 
- Trauma de nascimento ou in utero 
Falha orgânica: hepática ou renal 
Desequilíbrio electrolítico: hipo ou hipernatrémia; hipocalcémia 

Alterações 

extracranianas 
Privação de energia: hipoglicémia; deficiência em tiamina 

 
Tabela 1 – Categorias da epilepsia e seus diagnósticos diferenciais (adaptado de Podell, 2004). 
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5 DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico da epilepsia consiste, inicialmente, em se conhecer a história clínica detalhada 

do animal, proceder aos exames físico e neurológico completos, e análises sanguíneas 

consistindo em hemograma e análises bioquímicas básicas. Este procedimento deve ser 

sistemático para todos os animais que se apresentem à consulta com qualquer tipo de 

desordem convulsiva, mesmo que apenas se tenha observado uma única convulsão 

(LeCouteur, 2005). Com base nestas informações, deve realizar-se uma lista de diagnósticos 

diferenciais e podem ser indicados outros procedimentos clínicos, laboratoriais, toxicológicos 

ou imagiológicos se necessários, após o conhecimento dos resultados das provas diagnósticas 

iniciais. 

5.1 História Clínica 
 

A história clínica é a etapa do diagnóstico mais importante na avaliação clínica de um animal 

com convulsões, uma vez que apenas o proprietário do animal consegue observar os episódios 

convulsivos e, muitas vezes, o exame neurológico está normal (Chrisman et al., 2003). 

Muitos dos proprietários dos animais focam-se apenas na descrição dos aspectos mais 

dramáticos do ataque epileptiforme, deixando de lado detalhes essenciais (como por exemplo, 

eventos ou sinais clínicos que precedem a convulsão) e que não consideram importantes 

(Berendt, 2008).   

Como os Médicos Veterinários raramente têm oportunidade de observar os episódios 

convulsivos nos seus pacientes, uma gravação em vídeo providenciada pelo proprietário 

poderá ser um excelente meio para suplementar a descrição das convulsões feita pelos donos 

(Berendt, 2004). É necessário conhecer qual o ambiente em que o animal vive, o seu estado 

corporal, imunizações feitas anteriormente, dieta, se houve complicações à nascença, lesões 

ou doenças prévias, com que idade se iniciaram as convulsões, qual o tipo e frequência das 

mesmas, se ocorrem sinais localizados antes ou durante o ictus, quais são os sinais inter-ictus, 

se há história de convulsões nos familiares do animal, medicações feitas anteriormente, 

exposição potencial a toxinas, etc. (Thomas, 2000) É particularmente importante, obter uma 

descrição detalhada das convulsões, assim como saber a idade, raça e sexo do animal. 

Antes de mais é necessário perceber se ocorreu de facto uma convulsão e distingui-la de um 

episódio de síncope, narcolepsia ou cataplexia, ou mesmo de um episódio de fraqueza. 

Qualquer fenómeno que consista em movimentos involuntários e que é episódico e recorrente 

deve ser avaliado como sendo muito provavelmente uma convulsão (LeCouteur, 2005). 
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A descrição das convulsões é crucial para o plano diagnóstico, assim como a sua frequência e 

duração e o comportamento do animal no período pós-ictus (Nelson & Couto, 2005). O tipo 

de convulsões observado no animal pode ser útil na determinação da natureza da causa 

subjacente. As convulsões generalizadas são características da maioria das causas metabólicas 

e tóxicas e da epilepsia idiopática (LeCouteur, 2005). Por outro lado, as convulsões parciais 

são geralmente observadas em animais com anomalias cerebrais focais ou multifocais 

adquiridas que podem ou não ser progressivas (por ex. anomalias cerebrais congénitas, 

neoplasia, encefalite ou episódio prévio de hipóxia, isquémia, trauma ou infecção cerebral) 

(LeCouteur, 2005). Contudo, é importante salientar que as convulsões parciais também 

podem ser observadas em animais com encefalopatia hepática na qual, à partida, se esperaria 

que causasse convulsões generalizadas; e que convulsões parciais com ou sem generalização 

secundária podem estar presentes em animais com epilepsia idiopática (LeCouteur, 2005). Da 

mesma forma, animais com doença intracraniana focal, como por exemplo uma neoplasia, 

podem exibir convulsões generalizadas com ou sem sinais localizados (LeCouteur, 2005). 

Um início agudo de convulsões severas e frequentes, com ou sem anomalias neurológicas 

concomitantes, indicam que é mais provável estarmos perante um processo tóxico, vascular, 

infeccioso, metabólico ou neoplásico. Uma desordem convulsiva que é crónica e intermitente, 

sem outros sinais clínicos ou déficits neurológicos é mais consistente com epilepsia idiopática 

ou lesão estrutural intracraniana não progressiva (Nelson & Couto, 2005). 

A frequência e duração das convulsões são igualmente importantes na determinação de outros 

procedimentos diagnósticos que possam vir a ser necessários assim como na escolha da 

terapêutica adequada. Um aumento na frequência das convulsões, especialmente em animais 

mais velhos, pode ser um indicador de que se está perante uma doença intracraniana 

progressiva como uma neoplasia, por exemplo. É importante saber se as convulsões ocorrem a 

uma determinada altura do dia ou se estão relacionadas com o exercício físico ou com a 

alimentação (Thomas, 2000). Algumas encefalopatias metabólicas, como a hipoglicémia ou a 

encefalopatia hepática, resultam em convulsões associadas ao momento das refeições. A 

frequência das convulsões pode ser difícil de estabelecer e deve questionar-se o proprietário 

não só sobre os episódios convulsivos conhecidos, mas também sobre os episódios que ache 

suspeitos, por exemplo se houve evidência de micção e/ou defecação em locais inapropriados 

ou se foi observado qualquer comportamento anormal observado na fase pós-ictus da 

convulsão (LeCouteur, 2005). 

A idade do animal quando manifestou a primeira convulsão é importante na formação de um 

plano diagnóstico para um animal com convulsões refractárias. Geralmente, animais com 

epilepsia idiopática têm a sua primeira convulsão entre os 6 meses e os 5 anos de idade. A 
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epilepsia sintomática pode aparecer em animais de qualquer idade, e as convulsões podem 

não ocorrer até 4 anos após o insulto cerebral inicial que terá resultado no foco epiléptico 

(LeCouteur, 2005). 

Há várias raças de cães que, através de estudos, se tem demonstrado possuir uma base 

hereditária para a epilepsia, entre as quais estão o Beagle, Pastor Alemão, Labrador Retriever, 

Golden Retriever, Bernese Mountain Dog, Pastor Belga Tervueren, Viszla, Keeshond e o 

English Springer Spaniel (Chandler, 2006). Recentemente, uma mutação no gene Epm2b 

mostrou ser responsável na doença de Lafora em cães Baixote de pêlo cerdoso miniatura, que 

se caracteriza por epilepsia mioclónica progressiva autonómica recessiva. Trata-se de uma 

mutação numa expansão repetida em tandem. Este foi um trabalho de extrema importância 

por ser a primeira mutação genética identificada numa sindrome epiléptica canina e que 

poderá ajudar na compreensão da etiopatogenia desta doença (Chandler, 2006). 

A epilepsia pode, no entanto, ocorrer em cães de qualquer raça, incluindo cães cruzados de 

raças diferentes. A epilepsia idiopática também é causa de convulsões em cerca de 28% dos 

gatos com episódios convulsivos. A epilepsia sintomática pode ocorrer em qualquer raça de 

cães ou gatos (LeCouteur, 2005). 

Aparentemente, não há predisposição de género sexual para as desordens convulsivas tanto no 

cão como no gato. No entanto, pode verificar-se um aumento na frequência e severidade das 

convulsões em cadelas durante o estro ou a gravidez (LeCouteur, 2005). 

5.2 Exame Físico, Neurológico e Oftalmológico   
 

Um exame físico e neurológico cuidadoso num animal com uma desordem convulsiva, pode 

dar algumas pistas que ajudarão a delinear um plano diagnóstico apropriado. Os resultados 

destes exames podem ser úteis em determinar se a causa das convulsões é extra ou 

intracraniana e, se for esta, onde se localiza a lesão no cérebro (Nelson & Couto, 2005). 

Algumas anomalias cardíacas ou respiratórias podem resultar em síncope ou episódios de 

fraqueza e que os proprietários podem confundir como sendo convulsões. Corrimentos nasais 

ou epistáxis podem estar associados a tumores ou infecções nasais que se podem estender 

intracranialmente (LeCouteur, 2005). Doenças sistémicas ou anomalias endócrinas também 

podem manifestar convulsões. Pela palpação do crânio podem detectar-se anomalias 

associadas a trauma, tumores ou defeitos congénitos (LeCouteur, 2005). 

Os resultados devem ser interpretados com precaução se o animal for examinado durante a 

fase de pós-ictus, período em que anomalias neurológicas transitórias são comuns (Nelson & 

Couto, 2005). O animal pode estar com o estado mental deprimido ou mesmo em estupor 

após uma convulsão ou devido a uma terapia anti-convulsiva (Chrisman et al., 2003).  
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No exame neurológico deve ter-se especial atenção aos testes de avaliação do tálamocórtex: 

resposta de ameaça, sensibilidade facial, reacções posturais (posições proprioceptivas e 

reacção de salto). Os distúrbios no pós-ictus podem incluir déficits bilaterais e sistémicos e 

não devem ser interpretados como uma evidência de que há uma doença cerebral estrutural. 

Déficits subtis unilaterais ou bilateriais mas assimétricos são frequentemente encontrados em 

pacientes com alterações convulsivas, e que pode passar despercebido se a resposta obtida em 

ambos os lados não for cuidadosamente comparada. Estes déficits indicam a presença de uma 

lesão estrutural no tálamo ou no córtex cerebral contralateral. Os déficits neurológicos que 

não podem ser atribuídos a uma lesão talâmica ou cortical focal indicam que há envolvimento 

multifocal do SNC, o que é geralmente causado por encefalites infecciosas ou imuno-

mediadas (Quesnel, 2005). 

Os resultados podem revelar-se completamente normais, o que é típico da epilepsia idiopática 

(Nelson & Couto, 2005), em que os animais se encontram neurologicamente normais nos 

períodos inter-ictus. As lesões cerebrais causam, muitas vezes, défictis focais e relativamente 

subtis, tais como atraso no posicionamento proprioceptivo num lado, ou cegueira num campo 

visual (Thomas, 2000). Há que ter atenção na interpretação do exame neurológico efectuado 

num curto espaço de tempo após uma convulsão. Neste caso, déficits generalizados como, 

ataxia, depressão ou cegueira podem ser o resultado de distúrbios pós-ictus e não serem 

necessáriamente indicativos de uma doença cerebral subjacente. Pode ser necessário, 

eventualmente repetir o exame neurológico 24 a 48 horas mais tarde, de modo a ser possível 

determinar a persistência de algum déficit (Thomas, 2000). Por outro lado, animais com 

convulsões como resultado de anomalias tóxicas, metabólicas, congénitas, neoplásicas ou 

doença inflamatória têm frequentemente anomalias neurológicas nos períodos entre 

convulsões (LeCouteur, 2005).  

Ao exame oftalmoscópico deve-se examinar a retina podendo detectar-se corioretinite 

associada a infecção do SNC por vírus, fungos ou protozoários (LeCouteur, 2005). Alterações 

da retina podem surgir em consequência de PIF ou toxoplasmose no gato (Rusbridge, 2005). 

O aumento da pressão intracraniana pode ser causa de edema da papila que pode estar 

presente em animais com hidrocefalia congénita ou adquirida, neoplasia ou infecção do SNC 

(LeCouteur, 2005). 
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5.3 Provas complementares de diagnóstico 
 

Um hemograma poderá vir a ser útil para detectar uma possível leucocitose ou uma 

leucopénia que poderão ser identificadas em casos de infecções sistémicas, contudo em casos 

de meningoencefalite, o hemograma pode estar normal (Chrisman et al., 2003).  

No perfil bioquímico sérico, é importante verificar os valores de glucose, alanina 

aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), fosfatase alcalina sérica (FAS), 

ureia, creatinina, ácidos biliares, cálcio, proteínas totais e ionograma, para identificar casos de 

hipoglicémia, aumento das enzimas hepáticas, disfunção renal, hipocalcémia ou outras 

alterações electrolíticas, que podem associar-se a convulsões por causas extracranianas ou 

com a terapêutica anti-convulsiva (Chrisman et al., 2003). O doseamento dos ácidos biliares 

pré e pós-prandiais são úteis para detectar uma disfunção hepática ou shunt portossistémico 

(Chrisman et al., 2003; Nelson & Couto, 2005). A hipoglicémia resultante de anorexia, 

doença ou disfunção metabólica, é causa frequente de convulsões em cães com idade inferior 

a 6 meses de idade (LeCouteur, 2005). Em animais mais velhos, normalmente com mais de 5 

anos de idade, a hipoglicémia pode ser resultado da presença de um insulinoma (LeCouteur, 

2005). 

A análise de urina pode evidenciar uma insuficiência ou falha renal, cristais de oxalato de 

cálcio que estão associados com intoxicação por etilenoglicol, cristais de biurato de amónio 

que estão associados com uma disfunção hepática (Chrisman et al., 2003). 

Os testes de avaliação de exposição a tóxicos devem ser realizados sempre que haja essa 

suspeita (Nelson & Couto, 2005). 

Outros testes individuais para averiguar possíveis infecções por parasitas, rickettsias ou 

doenças sistémicas são baseados no quadro clínico apresentado pelo animal. Nos gatos, é 

aconselhável incluir os testes FIV e FeLV e testar anticorpos para Toxoplasma gondii (Podell, 

2004). O título de anticorpos no soro contra o coronavírus felino tem fraco valor diagnóstico, 

enquanto que um título positivo de anticorpos contra este mesmo vírus no LCR é altamente 

sugestivo de PIF (Rusbridge, 2005). 

A medição da pressão sanguínea pode revelar-se importante. No gato, a pressão sistólica 

sanguínea normal deve ser menor a 160 mmHg e a hipertensão ocorre muitas vezes como 

sequela de doença renal crónica, hipertiroidismo ou cardiomiopatia hipertrófica (Kline, 1998). 

Os gatos hipertensos apresentam mais frequentemente retinopatia e cegueira, contudo 

alterações vasculares cerebrais podem conduzir a arteriosclerose, hemorragia focal e uma 

variedade de déficits neurológicos, tais como convulsões, ataxia, nistagmus, colapso súbito ou 

paraparésia (Kline, 1998). Sabe-se que os gatos são mais sensíveis à hipertensão e às suas 
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consequências do que os cães, mas em ambas as espécies é importante tentar obter a pressão 

sanguínea e examinar a retina pra averiguar qualquer evidência de doença vascular ou mesmo 

outras doenças (Olby, 2005a). 

A Electroencefalografia (EEG) mede a actividade do cérebro, sendo utilizada na identificação 

da actividade eléctrica anormal nos pacientes epilépticos. A EEG não é contudo um meio de 

diagnóstico que se utilize de rotina, uma vez que os resultados da EEG não estão alterados em 

todos os pacientes que sofrem de epilepsia, especialmente naqueles que exibem convulsões 

focais/parciais. Do mesmo modo, uma EEG normal não exlui a hipótese de se estar perante 

um caso de epilepsia (Berendt, 2008). 

As radiografias torácicas e abdominais, assim como a ecografia abdominal podem realizar-se 

para avaliar o fígado e os rins, ou para detectar neoplasias primárias ou metastáticas, ou 

mesmo doenças cardiopulmonares (Chrisman et al., 2003). 

Num animal com convulsões, em que se identificam déficits durante o exame neurológico 

inter-ictus, torna-se bastante provável que esteja subjacente uma doença neurológica focal, 

havendo uma elevada probabilidade de se encontrar anomalias nos resultados da análise do 

LCR e/ou da RM. Por outro lado, nos animais que não demostram qualquer evidência de 

disfunção cerebral ao exame neurológico inter-ictus, é considerado como pouco provável que 

esteja subjacente uma doença intracraniana identificável macroscópicamente (Smith, Talbot 

& Jeffrey, 2007). Esta hipótese foi testada por Smith et al. (2007) num estudo com 76 cães 

epilépticos que não apresentavam déficits neurológicos inter-ictus. Os resultados das RMs 

efectuadas a estes animais demonstraram que alguns apresentavam de facto anomalias 

neurológicas. Não foram identificados déficits neurológicos em vários cães com lesões 

intracranianas de dimensões razoáveis. Os autores sugeriram que este facto se deve a que 

algumas regiões do cérebro que se encontram disfuncionais nestes animais, são regiões que 

não são aparentemente cruciais para as actividades diárias do cão e, por isso, podem não ser 

clinicamente aparentes. Exemplos destas regiões incluem os lobos olfactivo, frontal e 

piriforme. Por outro lado, lesões nos lobos parietais, por exemplo, causam mais 

frequentemente déficits motores e sensoriais, assim como os défictis visuais estão mais 

associados a lesões no lobo occipital. Smith et al. (2007) concluiram também que na ausência 

de qualquer evidência de doença sistémica que possa provocar as convulsões, a probabilidade 

da RM conseguir identificar anomalias estruturais cerebrais é muito reduzida em cães com 

menos de 6 anos de idade e, relativamente elevada em cães com mais de 6 anos de idade. 

Assim, todos os cães com mais de 7 anos de idade, que se apresentem à consulta com história 

recente de episódios convulsivos, independentemente da frequência e padrão convulsivo e do 

resultado do exame neurológico, devem ser submetidos a TAC ou RM cranianas (Podell, 
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2004). Nos gatos, devido à elevada incidência de epilepsia sintomática nesta espécie, são 

também recomendados estes exames imagiológicos (Podell, 2004). Assim, a TAC e a RM 

estão indicadas nos animais com deficts neurológicos inter-ictus, convulsões focais, 

convulsões refractárias ao tratamento, ou com convulsões que se iniciam antes do ano de 

idade ou depois dos 5 anos de idade (Thomas, 2000). 

Pensa-se que a incidência de tumores intracranianos seja de 14.5 em cada 100.000 cães e 3.5 

em cada 100.000 gatos, outros autores defendem que esta incidência seja mais elevada, sendo 

de aproximadamente 2.6% em cães e 2.2% em gatos (Troxel et al., 2003). De acordo com um 

estudo efectuado por Troxel et al. (2003), os tumores primários no gato mais comuns são os 

meningiomas. Enquanto que, dos tumores secundários, os mais prevalentes no gato são os 

linfomas e os tumores da pituitária (apesar de estes terem sido reportados como tumores raros 

no gato em estudos anteriores). No cão, de acordo com um outro estudo efectuado por Snyder, 

Shofer, Winkle e Massicotte (2006), os meningiomas foram os tumores intracranianos mais 

encontrados. Neste mesmo estudo, provou-se que a RM é um meio de diagnóstico mais 

preciso na detecção de massas intracranianas, quando comparado com a TAC. 

A RM apresenta de facto algumas vantagens relativamente à TAC, já que não envolve 

radiação ionizante e, ao mesmo tempo, providencia um maior contraste dos tecidos moles 

(Rusbridge, 2005).  

A análise do líquido cefaloraquidiano é recomendada em qualquer animal com déficits 

neurológicos multifocais ou lesões observadas na TAC ou RM e pode ajudar a excluir ou a 

confirmar epilepsia sintomática (Podell, 2004). 

Se a suspeita aponta para um processo infeccioso, podem realizar-se culturas de LCR ou 

sangue, ou ainda determinar outros organismos específicos no soro ou no LCR (Chrisman et 

al., 2003). 

A Electroencefalografia (EEG) fornece uma gravação gráfica da actividade eléctrica do 

cérebro. A encefalite e a hidrocefalia são doenças que têm padrões de onda específicos, 

enquando a epilepsia idiopática é caracterizada por picos ondulatórios anormais esporádicos 

sobre a área a partir da qual se origina a convulsão (Rusbridge, 2005). Contudo, hoje em dia, 

há poucos neurologistas veterinários que recorrem à EEG, devido à sua fraca sensibilidade e 

especificidade nos animais de companhia (Rusbridge, 2005). 

Na tabela 2 encontra-se esquematizado, de forma simplificada, o procedimento diagnóstico 

para um cão ou um gato com convulsões. 
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História 
(descrição das convulsões, idade, raça, sexo, etc) 

 
Exames Físico e Neurológico 

 
Exames Complementares 

a. Hemograma 
b. Análises Bioquímicas sanguíneas 
c. Urianálise 
d. Nível de glucose sanguínea em jejum 
e. Nível sérico de chumbo* 

f. Pesquisa de parasitas ou ovos nas fezes* 

g. Radiografias torácicas e/ou abdominais* 
 
 

                           Resultados Anormais                                                       Resultados Normais 
               (causas extracranianas prováveis)                                  (causas intracranianas prováveis) 
 
         CONSIDERAR TESTES DIAGNÓSTICOS ADICIONAIS: 

a. Determinação ácidos biliares pré e pós-prandiais 
b. Nível sérico de insulina, insulina sérica corrigida:nível glusose sérico  
c. Títulos séricos para esgana, PIF, toxoplasmose, micose, etc 
d. Testes séricos para FIV,  FeLV, etc 
e. Teste de estimulação ACTH 
f. Teste de estimulação TSH 
g. Biópsia de neoplasma extracraniano 
h. Outros testes 
 
 
Resultados Anormais                                            Resultados Normais 
(causa extracraniana confirmada)              (ou continuação ou pioria convulsões apesar da 
                                                                 Terapêutica apropriadas para causas extracranianas) 

 
 
                                                                    CONSIDERAR TESTES DIAGNÓSTICOS ADICIONAIS** 

a. Análise do LCR 
b. Radiografias cranianas 
c. TAC ou RM crânio 
d. Electroencefalografia+ 
e. Outros testes 
 
 

                                                     Resultados Anormais                                                   Resultados Normais 
                          (provável causa intracraniana progressiva)               (provável causa intracraniana não progressiva) 

 
                                         Considerar testes diagnóstico adicionais **                              EPILEPSIA 
                                           a. Cultura do LCR (bacteriana, micótica)                                a. Idiopática 
                                           b. Título soro e/ou LCR para Esgana, PIF,                              b. Sintomática Provável 
                                                toxoplasmose, micoses, etc  
                                           c. Teste soro para FIV,  FeLV, etc                             TERAPIA ANTICONVULSIVA 
                                           d. Biopsia cérebro                                                       
                                           e. Outros testes 
 
       Instituir terapia específica para causa das 
      Convulsões +/- Terapia anticonvulsiva 
 
 

* Testes opcionais – a sua conclusão depende dos resultados dos exames físico e neurológico, idade, etc. 
** Decisão de efectuar testes adicionais e selecção de testes apropriados com base nos resultados dos testes de diagnóstico 
completados previamente, idade do animal, resultados dos exames físico e neurológico, frequência das convulsões e resposta a 
terapêutica anticonvulsiva instituída anteriormente. 
+ Electroencefalografia é a mais útil no diagnóstico de malformações congénitas do cérebro (ex. hidrocéfalo, lisencefalia) e não deve 
ser considerado como o procedimento de diagnóstico definitivo para muitas outras doenças cerebrais de cães e gatos, incluindo a 
epilepsia. 

          
Tabela 2 – Esquema de diagnóstico para um cão ou um gato com convulsões (Adaptado de 

LeCouteur, 2005). 
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6 FÁRMACOS ANTICONVULSIVOS 

A decisão de iniciar uma terapêutica anticonvulsiva deve ser baseada individualmente, em 

cada caso. O objectivo primordial da terapêutica é controlar a actividade convulsiva de forma 

adequada e com efeitos secundários aceitáveis por parte dos fármacos utilizados. O 

proprietário do animal deve estar perfeitamente ciente de que a completa eliminação das 

convulsões no seu animal de estimação pode não ser possível mas que se espera que a terapia 

possibilite uma redução na severidade, duração e frequência da actividade convulsiva 

(Thomas, 2000). 

O status epilepticus pode ser fatal e, na epilepsia crónica, a eutanásia pode ser a única 

alternativa ao tratamento médico quando não se consegue reduzir a frequência das convulsões 

para um nível aceitável. De acordo com um estudo efectuado por Berendt, Gredal, Ersboll e 

Alving (2007), o tempo médio de vida em cães diagnosticados com epilepsia é menor do que 

os outros cães em geral, sendo a idade média da morte de cerca de 7 anos. 

É importante perceber que, no caso das alterações extracranianas, há que tratar primariamente 

a causa subjacente das convulsões e que, uma vez resolvida, deixa de ser necessária qualquer 

terapia anti-convulsiva (Podell, 1998). 

A terapêutica anti-convulsiva está indicada em cães e gatos que apresentem epilepsia 

sintomática, status epilepticus, 2 ou mais convulsões isoladas num período de 6 meses, 2 ou 

mais convulsões em cluster num período de 12 meses, quando a primeira convulsão ocorreu 

uma semana após um trauma craniano ou se os efeitos pós-ictus são severos, tais como 

cegueira prolongada ou mesmo agressividade (Podell, 2004). 

Sempre que possível, os animais devem ser tratados com um único fármaco anti-convulsivo, 

de modo a diminuir a prevalência dos efeitos adversos, optimizar o comprometimento do 

dono, assim como reduzir os custos dos fármacos e da monitorização. Entre as vantagens da 

monoterapia está a inexistência de alterações medicamentosas, a possibilidade de uma maior 

previsibilidade das propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas do fármaco utilizado, a 

redução da probabilidade de ocorrerem efeitos adversos e, obviamente, ser mais barata 

(Podell, 2004). A resposta ao tratamento e as concentrações terapêuticas dos fármacos devem 

ser monitorizadas para determinar a dose ideal de fármaco para cada indivíduo. Se o fármaco 

inicial revela ser ineficaz mesmo que o nível sérico já seja considerado óptimo, então outro 

fármaco anti-convulsivo deve ser adicionado ou substituído (Nelson & Couto, 2005). 

Se um paciente continuar com crises epileptiformes, mesmo que as concentrações terapêuticas 

se situem dentro do intervalo terapêutico, então há várias situações que podem estar a ocorrer, 

como o facto de haver um pobre compromisso por parte do dono ou do paciente ou devido a 
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possíveis interacções farmacológicas (Podell, 1998). Os fármacos que induzem as enzimas 

microssomais hepáticas vão diminuir o tempo de semi-vida de eliminação do fármaco 

anticonvulsivo, diminuindo assim a concentração sérica da dose administrada (Podell, 1998). 

A situação mais comum, no entanto, é a presença de tolerância ou falta de eficácia, que pode 

ser de natureza metabólica ou funcional (Podell, 1998). Na tolerância metabólica cada vez 

mais quantidade de fármaco será necessária, de maneira a que seja possível manter as 

concentrações sérica terapêuticas desejadas. Este processo ocorre quando há indução das 

enzimas microssomais hepáticas pelo próprio fármaco (autoindução) ou devido a medicação 

concomitante (Podell, 1998). 

A selecção do fármaco anti-convulsivo é baseada na sua eficácia, propriedades 

farmacocinéticas e efeitos adversos (Podell, 2004). Os fármacos anti-convulsivos podem ser 

classificados em 3 categorias de acordo com os mecanismos gerais que reduzem tanto o início 

da convulsão como a sua distribuição: aumento dos processos inibitórios ao facilitar a acção 

do GABA, redução na transmissão excitatória e/ou controlo da condutância catiónica da 

membrana (Podell, 2004). 

Os factores que influenciam a escolha do fármaco incluem o estado geral do paciente, os 

custos, tipo de vida do proprietário e a sua disponibilidade, frequência da administração do 

fármaco, toxicidade do fármaco e o tipo e padrão convulsivo exibido pelo paciente (Thomas, 

2000). Apesar de a monoterapia ser preferível, cerca de 20-50% dos pacientes irão necessitar 

de uma terapêutica anti-convulsiva múltipla (Cochrane, 2007a).  

6.1 Fenobarbital 
 

Apesar de o fenobarbital continuar a ser, para muitos, o fármaco de primeira escolha para o 

controle de convulsões no cão, actualmente tem sido usado frequentemente como um fármaco 

de segunda linha, como alternativa ou em combinação com o brometo de potássio (Quesnel, 

2005). Contudo, o fenobarbital continua a ser o anticonvulsivo de eleição no gato (Podell, 

2004).  

Pensa-se que o fenobarbital tenha uma acção anticonvulsiva ao promover os processos 

inibitórios cerebrais. O fenobarbital, liga-se ao receptor do GABA, o que aumenta a 

permeabilidade ao cloro e, consequentemente, leva a hiperpolarização das membranas 

neuronais (Podell, 1998). 

Trata-se de um anticonvulsivo de elevada eficácia, geralmente bem tolerado tanto em cães 

como em gatos, eficaz se usado em monoterapia ou em combinação com outros fármacos 

anticonvulsivos e com um longo tempo de semi-vida (de 48 a 72 horas), podendo ser 
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administrado BID ou TID (Berendt, 2004). Outra vantagem da utilização do fenobarbital é o 

seu preço ser relativamente baixo (Podell, 2004). 

O fenobarbital apresenta uma elevada biodisponibilidade, sendo rapidamente absorvido 2 

horas após a sua administração oral e a concentração plasmática máxima é atingida 4 a 8 

horas depois da administração (Podell, 2004). A ligação às proteínas plasmáticas é de quase 

50% (Podell, 1998). A metabolização é feita maioritariamente no fígado e aproximadamente 

um terço é excretado inalterado pela urina (Podell, 2004). É ainda um auto-indutor das 

enzimas microssomais hepáticas (sistema P450), o que se traduz na possibilidade de reduzir 

progressivamente o tempo de eliminação do fármaco com o tratamento crónico (Podell, 

2004). 

Os efeitos adversos de uma terapêutica com fenobarbital incluem poliúria, polidipsia, 

polifagia e incontinência (Berendt, 2004); depressão, sedação e/ou ataxia nos primeiros 7 a 10 

dias de tratamento mas que são contudo, efeitos transitórios resolvendo-se em 10 a 21 dias 

(Nelson & Couto, 2005); hiperactividade que está frequentemente associada a baixos valores 

séricos de fenobarbital e que pode, em muitos casos, ser eliminada aumentando a dose do 

fármaco (Berendt, 2004). No cão pode desenvolver-se hepatotoxicidade, pancreatite e, mais 

raramente, supressão severa da medula óssea dando origem a neutropénia, trombocitopénia 

e/ou anemia (Cochrane, 2007a). Deste modo, deve efectuar-se um hemograma de controlo ao 

primeiro e terceiro mês após início do tratamento para avaliar estas possíveis alterações que 

são normalmente reversíveis (Cochrane, 2007a).  

A discinesia pode ser um possível efeito adverso da administração oral do fenobarbital no cão, 

tal como foi reportado num caso clínico descrito por Kube, Vernau & Le Couteur (2006). A 

discinesia é uma deterioração e deformação dos movimentos voluntários, como nos tiques, 

espasmos ou mioclonias. O fenobarbital está associado a tiques e outras desordens do 

movimento, tanto em concentrações séricas tóxicas como nas normais (Kube et al., 2006). O 

fenobarbital altera as funções do GABA e da acetilcolina no cérebro e, por isso, pode alterar 

os índices neurotransmissores, o que pode, por sua vez, causar a discinesia (Kube et al., 

2006). Os autores identificaram uma forte associação entre a discinesia no cão em estudo e a 

administração de fenobarbital, embora não tenha sido possível estabelecer uma relação causal 

entre os dois. Vários factores levaram a que os autores chegassem a esta conclusão, entre os 

quais a severidade da discinesia relacionada com o aumento da dosagem do fenobarbital e que 

se resolveu quando a administração do fármaco foi interrompida. Foi efectuado também um 

EEG durante os movimentos de discinesia, o que contribuiu para a distinção de uma anomalia 

motora e não de uma desordem convulsiva focal. 
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O fenobarbital pode ser um factor de risco para o desenvolvimento de dermatite necrolítica 

superficial no cão (Podell, 2004; March et al., 2004). A dermatite necrolítica superficial é um 

processo cutânceo, debilitante e progressivo, com distribuição multifocal e lesões como 

eritema e pápulas que rapidamente formam crostas. Trata-se de uma patologia que, apesar de 

poder ser associada a outras doenças concomitantes, está frequentemente associada a 

anomalias hepáticas (March et al., 2004). Tipicamente, as almofadinhas plantares são as mais 

afectadas, em que há formação de crostas, hiperqueratose e fissuras, e a dor provocada pelas 

lesões leva a que os cães sejam mais inactivos, letárgicos e tenham relutância em andar 

(March et al., 2004).  

No gato a administração de fenobarbital pode levar a poliúria, polidipsia, polifagia e ganho de 

peso (Rusbridge, 2005). A hepatotoxicidade não foi documentada em gatos, no entanto 

podem desenvolver-se hipersensitividades cutâneas e supressão da medula óssea (Platt, 2005). 

As interacções farmacológicas são frequentes devido à sua elevada ligação às proteínas 

plasmáticas e ao seu metabolismo hepático primário (Podell, 1998). A fracção livre de 

fenobarbital, isto é, que não se encontra ligada às proteínas plasmáticas, é a fracção que 

efectivamente atravessa a barreira hematoencefálica. Deste modo, a administração 

concomitante de fármacos com elevada ligação proteíca (por exemplo a digoxina ou anti-

inflamatórios não esteróides), vão competir com o fenobarbital e maior quantidade de 

fenobarbital irá assim encontrar-se no estado livre. Como resultado, uma maior quantidade de 

fenobarbital irá actuar no cérebro e levar, consequentemente, a possível sedação excessiva, 

ataxia e/ou fraqueza (Podell, 1998). 

As fenotiazinas, narcóticos, anti-histamínicos, outros fármacos depressores do SNC, o ácido 

valpróico e o cloranfenicol podem aumentar o efeito do fenobarbital e provocar uma sedação 

grave e uma depressão respiratória (Chrisman et al., 2003). O fenobarbital pode reduzir o 

efeito do cloranfenicol, doxiciclina, metronidazol, teofilina, corticosteróides, beta-

bloqueadores e da quinidina (Chrisman et al., 2003). O fenobarbital acelera a 

biotransformação de fármacos metabolizados por via hepática, podendo deste modo diminuir 

os efeitos sistémicos destes mesmos fármacos se administrados concomitantemente (Nelson 

& Couto, 2005). Fármacos que inibam as enzimas microssomais, como o cloranfenicol, 

tetraciclina, cimetidina, ranitidina e o enilconazole, podem inibir de forma drástica o 

metabolismo do fenobarbital, resultando num aumento das concentrações séricas de 

fenobarbital e potencial toxicidade (Nelson & Couto, 2005). Por outro lado, fármacos que 

induzam o sistema P450 irão conduzir a um estado de tolerância metabólica, diminuindo as 

concentrações séricas do fenobarbital, tendo forçosamente de se aumentar a dose de 

fenobarbital de maneira a manter a mesma concentração sérica (Podell, 1998). É importante 
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não esquecer que, qualquer fármaco que se administre a um cão ou a um gato que está a fazer 

um tratamento com fenobarbital deve ser reavaliado quanto à sua potencial interacção 

farmacológica (Chrisman et al., 2003).  

O fenobarbital também aumenta a taxa de eliminação da hormona tiroideia, o que se traduz na 

diminuição das concentrações de tiroxina total e livre (Nelson & Couto, 2005). Assim, há que 

ter atenção para não diagnosticar erroneamente hipotiroidismo (Podell, 2004). 

A síndrome do eutiroideu doente, é um achado comum em cães, sendo atribuível a doenças 

não tiroideias ou a tratamentos com uma variedade de fármacos, como o fenobarbital. Nos 

cães com epilepsia, o tratamento com fármacos anticonvulsivos pode levar a concentrações 

plasmáticas da tiroxina anormais, apesar destes animais apresentarem uma função tiroideia 

normal (Von Klopmann, Boettcher, Rotermund, Rohn & Tipold, 2006). O hipotiroidismo 

pode ser uma causa da actividade convulsiva em cães. Como o hipotiroidismo primário é uma 

doença relativamente comum em cães, a medição das concentrações das hormonas tiroideias 

podem ser um meio importante no diagnóstico da epilepsia em cães (Von Klopmann et al., 

2006). 

Num estudo efectuado por Von Klopmann et al. (2006) testou-se a hipótese de que a epilepsia 

idiopática tem influência nas concentrações das hormonas da tiróide. Para isso, realizou-se um 

estudo retrospectivo da concentração das hormonas tiroideias (T4 total e cTSH) em 113 cães 

epilépticos de modo a identificar uma influência da epilepsia idiopática nas concentrações das 

hormonas tiroideias antes da iniciação de qualquer terapêutica anticonvulsiva. Curiosamente, 

os resultados sugerem que, de facto, a epilepsia idiopática pode ser uma causa para a 

síndrome do eutiroideu doente em cães. Von Klopmann e os seus colaboradores (2006) 

concluiram também que há uma correlação significativa entre a frequência das convulsões e 

as concentrações plasmáticas das hormonas tiroideias e que, quanto maior é o intervalo entre 

dois eventos convulsivos, maior é a concentração sérica de T4 total. Assim, este estudo veio 

demonstrar que o efeito do fenobarbital nas concentrações plasmáticas das hormonas 

tiroideias deve ser investigado no futuro, uma vez que o seu efeito pode ser menos 

pronunciado do que actualmente se pensa (Von Klopmann et al., 2006).    

O fenobarbital não interfere com o teste de supressão de dexametasona em dose baixa, 

independentemente da dose e tempo de tratamento (Podell, 2004). 

O fenobarbital possui fortes propriedades indutoras de enzimas hepáticas. Sendo assim, é de 

esperar que estas se encontrem elevadas, devido à indução enzimática. Por isso, nos pacientes 

em tratamento com este fármaco, a única medida fiável para a avaliação do estado do fígado e 

saber se está a decorrer um processo de hepatotoxicidade é efectuar um teste de função 

hepática, como o doseamento de ácidos biliares pré e pós-prandiais (Berendt, 2004). 
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Frequentemente, o único sinal de toxicidade iminente é uma diminuição constante da 

concentração de albumina, apesar de os seus valores se manterem entre os limites de 

referência. Como grande parte do fenobarbital se encontra ligado a proteínas, à medida que a 

albumina diminui devido ao pobre metabolismo proteico, os níveis de fenobarbital irão 

consequentemente aumentar sem que haja um aumento concomitante da dose por via oral 

(Parent, 2004). Assim, se houver hipoalbuminémia, os níveis de fenobarbital aumentam, 

contribuindo para a hepatotoxicidade (Parent, 2004). 

Em alguns casos, a disfunção hepática pode ser um problema significativo e ser necessária 

uma redução ou mesmo a eliminação do fenobarbital na terapia anticonvulsiva. Na maioria 

das vezes, a disfunção hepática é reversível quando detectada cedo e ao interromper-se o 

fenobarbital, mas também pode ser irreversível e mesmo fatal (Thomas, 2000). 

É importante realçar que uma interrupção abrupta no tratamento anticonvulsivo, quer com 

fenobarbital ou brometo de potássio, pode resultar em status epilepticus fatal ou na 

recorrência de convulsões que são mais difíceis de controlar (Olby, 2005a). No caso de ser 

necessária uma interrupção da terapia com fenobarbital, o processo deve efectuar-se 

lentamente, normalmente com reduções de 7.5 a 15 mg na dose, alternando entre tratamentos 

diurnos e nocturnos cada 2 a 3 semanas, com uma duração total de cerca de 16 semanas 

(Cochrane, 2007a). Apenas em casos de supressão da medula óssea ou doença hepática severa 

é que o fenobarbital deve ser descontinuado de forma rápida (Cochrane, 2007a). 

A dose inicial para cão é de 2 a 2.5 mg/kg PO BID (Nelson & Couto, 2005; Podell, 2004), 

podendo ser aumentada até 5 mg/kg (Chrisman et al., 2003). Se for necessário um rápido 

controlo das convulsões, por exemplo num cão com convulsões em cluster, pode-se 

administrar uma dose de 12 mg/kg num espaço de 24 a 48 horas de modo a atingir os níveis 

sanguíneos terapêuticos do fenobarbital, mas isto causa uma sedação transitória (Olby, 

2005a). No gato a dose pode variar entre 1 a 2 mg/kg PO SID (à noite) ou BID se necessário 

(Podell, 2004). A concentração sérica óptima do fenobarbital é atingida ao fim de 7 a 10 dias 

de tratamento (Nelson & Couto, 2005). 

Apesar de, no cão, o intervalo terapêutico se situar entre os 15-40 µg/ml (65-170 µmol/L), 

níveis abaixo dos 23 µg/ml (100 µmol/L) são muitas vezes insuficientes para obter e manter 

um controlo convulsivo adequado. Por outro lado, níveis acima dos 32 µg/ml (140 µmol/L) 

têm maior predisposição para causar alterações comportamentais, causar efeitos adversos 

excessivos e aumentar o risco de toxicidade hepática (Quesnel, 2005). Adicionalmente, há 

ainda pacientes que podem não apresentar convulsões, apesar dos valores séricos se situarem 

abaixo da concentração sérica terapêutica. Nestes casos, a dosagem do fenobarbital só deve 

ser ajustada se o animal reiniciar a actividade convulsiva (Berendt, 2004). 
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No gato o tempo de semi-vida do fenobarbital é mais prolongado, contudo esta espécie é mais 

sensível aos efeitos sedativos e elimina o fármaco mais lentamente. Assim, o intervalo 

terapêutico é menor que o do cão, variando entre os 10-20 µg/ml e a dose varia muito de 

individuo para individuo (Podell, 2004). 

A capacidade de metabolização do fenobarbital varia muito com cada indivíduo, por isso a 

dosagem do fármaco nunca deve ser considerada como estando directamente relacionada com 

a sua eficácia (Berendt, 2004). Assim, a concentração sérica do fenobarbital deve ser medida 

e a sua dosagem deve ser ajustada de acordo com a quantidade sérica actual de fármaco e 

quanto à frequência de convulsões observadas. Devido ao seu longo tempo de semi-vida, são 

necessárias cerca de 2 semanas até a estabilização dos níveis séricos do fenobarbital, sendo 

esta a altura ideal para se proceder à sua primeira monitorização (Berendt, 2004). 

As concentrações séricas do fenobarbital devem ser avaliadas, de preferência de manhã e em 

jejum (evita flutuações de absorção diurnas ou induzidas pela dieta) aos dias 14, 45, 90, 180 e 

360 após o início da terapêutica (Podell, 2004). A partir daí devem avaliar-se novamente os 

níveis de fenobarbital em cada 6 meses, ou se o animal apresentar convulsões durante este 

período de tempo, ou ainda 2 semanas após eventuais alterações da dose (Podell, 2004).  

No geral, a seguinte fórmula pode ser usada para calcular as alterações desejadas nas 

dosagens do fármaco: Nova Dose Total por dia = (concentração sérica do fármaco desejada / 

concentração sérica actual do fármaco) x (dose actual do fármaco por dia). Esta fórmula pode 

ser utilizada para vários fármacos com parâmetros farmacocinéticos lineares (por exemplo, o 

fenobarbital), mas não para fármacos como o brometo que não possui estas propriedades 

(Podell, 1998). 

Apesar da administração de fenobarbital BID ser suficiente na maioria dos cães e gatos, o 

tempo de semi-vida pode ser reduzido em alguns indivíduos, resultando em flutuações na 

concentração plasmática ao longo do dia. Este efeito pode ser identificado medindo a 

concentração plasmática de fenobarbital antes da sua administração e 4 horas depois, quando 

a sua concentração é máxima (Nelson & Couto, 2005). 

As concentrações de fenobarbital foram medidas no pêlo, saliva e plasma de cães epilépticos, 

num estudo efectuado por Dunnett, Littleford & Pees (2002). De acordo com este estudo, 

apenas as concentrações de fenobarbital no pêlo foram positivamente correlacionadas com as 

concentrações séricas e com o índice de dosagem de fenobarbital, após um tratamento de pelo 

menos 6 meses com este fármaco. A saliva, por outro lado, não foi considerada como um 

meio conveniente para monitorizar a concentração de fenobarbital em cães, uma vez que não 

estava correlacionada nem com a concentração plasmática nem com o índice de dosagem do 

fenobarbital. 
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As convulsões ficam controladas em cerca de 70 a 80% dos cães e na maioria dos gatos 

tratados apenas com fenobarbital, se os níveis séricos se mantiverem dentro do intervalo 

terapêutico. No entanto, caso as convulsões continuem a ocorrer numa frequência e 

severidade inaceitáveis, apesar das concentrações séricas serem as adequadas, então deve ser 

considerada uma terapia combinada com outros fármacos. A adição de um segundo fármaco 

(geralmente o brometo de potássio) conduz a uma redução em mais de 50% do número de 

convulsões em 70 a 80% dos cães (Nelson & Couto, 2005). 

6.2 Brometo de Potássio 
 

O brometo é normalmente administrado como brometo de potássio, mas também pode ser 

administrado como brometo de sódio em solução ou em cápsulas (Thomas, 2000). O brometo 

de sódio é preferível quando há insuficiência da adrenal (doença de Addison) ou doença renal 

que podem impedir a homeostasia normal do potássio (Podell, 1998). 

O brometo de potássio tem vindo a substituir o fenobarbital como fármaco anticonvulsivo de 

primeira escolha em cães (Quesnel, 2005), uma vez que não provoca toxicidade hepática e os 

seus efeitos adversos são completamente reversíveis com a interrupção da sua administração 

(Platt, 2005).  

O efeito antiepiléptico para as convulsões generalizadas é tão eficaz como o fenobarbital 

(Parent, 2004). Contudo, desde cedo, o brometo de potássio tem sido associado ao 

fenobarbital, e pode ser que seja desta combinação de ambos os fármacos que a torne tão 

eficaz (Parent, 2004). O brometo de potássio controla aproximadamente 80% dos cães 

epilépticos, sendo muitas vezes eficaz em cães refractários a terapia com fenobarbital (Platt, 

2005). Quando altas doses de brometo de potássio são associadas a doses baixas de 

fenobarbital, aproximadamente 95% dos cães com crises epileptiformes conseguem ser 

controlados (Platt, 2005). 

O mecanismo de acção não está ainda bem esclarecido. Pensa-se que este fármaco actue 

através da hiperpolarização das membranas pós-sinápticas, causada pela entrada do brometo 

através dos canais de cloro (Berendt, 2004; Chandler, 2006). Recentemente, tem-se 

demonstrado que o brometo aumenta a actividade GABAérgica (Chandler, 2006). 

O brometo de potássio é rapidamente absorvido depois de administrado oralmente. Não se 

liga às proteínas plasmáticas, podendo deste modo difundir-se livremente pelas membranas 

(Berendt, 2004). O tempo de semi-vida é prolongado, sendo aproximadamente 25 dias nos 

cães e 11 dias nos gatos (Nelson & Couto, 2005). Consequentemente, são necessários cerca de 

4 meses para que se atinjam níveis séricos constantes após o início da terapêutica (Berendt, 

2004). O brometo de potássio é excretado por via renal e é dependente da ingestão de cloro na 



 34

dieta, já que esta influencia a excreção dos brometos (Berendt, 2004). À medida que a 

percentagem de cloro na dieta aumenta, a absorção do brometo diminui e a sua excreção renal 

aumenta, resultando numa redução dos níveis séricos de brometo de potássio (Chandler, 

2006). Sendo assim, o tempo de semi-vida do brometo de potássio pode ser variável, sendo 

dependente do conteúdo de sal na dieta e da função renal (Olby, 2005a). 

Ao permitir a redução do uso de fármacos metabolizados no fígado, a terapêutica com 

brometo de potássio reduz a incidência de hepatotoxicidade (Podell, 1998). Quando usado 

como anticonvulsivo de primeira escolha demonstra ser tão eficaz como o fenobarbital, com a 

vantagem adicional de não potenciar toxicidade nem intolerância individual (Quesnel, 2005). 

Pode ser administrado numa única toma diária e a sua terapêutica não é dispendiosa para o 

proprietário (Quesnel, 2005). 

No gato, o brometo de potássio é um potente anticonvulsivo se administrado numa única toma 

diária, mas é mais frequentemente associado ao fenobarbital ou ao diazepam (Rusbridge, 

2005). No entanto tem os inconvenientes de apresentar um sabor amargo e poder causar, em 

cerca de 50% dos casos, uma broncoalveolite eosinofílica (Rusbridge, 2005) que pode colocar 

em risco a vida do animal (Podell, 2004). A broncoalveolite eosinofilica é caracterizada por 

tosse, sendo geralmente reversível com a interrupção da medicação (Rusbridge, 2005). Por 

esta razão, o uso do brometo de potássio não está recomendado no gato devido à elevada 

prevalência de problemas respiratórios adversos (Podell, 2004). 

Os efeitos adversos mais comuns no cão são polidipsia, polifagia, sedação, ataxia e sinais 

gastrointestinais (Chandler, 2006). O brometo de potássio irrita directamente a mucosa 

gástrica, podendo causar vómito (Chandler, 2006). A irritabilidade gastrointestinal pode ser 

diminuída se o brometo de potássio for administrado juntamente com a comida ou dividindo a 

dose diária em duas tomas (Quesnel, 2005; Chandler, 2006). Pode também ocorrer um 

problema dérmico designado bromoderma, assim como maior susceptibilidade a pancreatite 

possivelmente associada à hiperlipidémia, devido à marcada polifagia e indiscrição alimentar, 

sobretudo quando o brometo é usado em combinação com o fenobarbital (Quesnel, 2005; 

Olby, 2005a). Pode ainda ocorrer uma sedação dramática em cães tratados 

concomitantemente com fenobarbital, mas que pode ser diminuída se a dose de fenobarbital 

for reduzida em 25% (Nelson &Couto, 2005).  

Os sinais de intoxicação por brometo de potássio podem ser vistos em cães com insuficiência 

renal e incluem ataxia, depressão, estupor, anisocoria, incoordenação, dor muscular, fraqueza 

dos membros posteriores, sinais dermatológicos como lesões nodulares pustulares, e sinais 

gastrointestinais como anorexia, vómito e constipação (Berendt, 2004; Platt, 2005). Se ocorrer 
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uma neurotoxicidade mais severa, pode-se administrar uma solução salina intravenosa de 

modo a aumentar a excreção renal de brometo (Nelson & Couto, 2005). 

Há pouca informação quanto às interacções farmacológicas do brometo de potássio. Sabe-se 

que, sendo um fármaco excretado por via renal, em princípio não devem ocorrer interacções 

com fármacos metabolizados no fígado. Contudo, o brometo compete com o cloro para a 

excreção renal e, sendo assim, fármacos que alteram a excreção deste ião (p.ex. diuréticos, 

fluidos contendo cloreto de sódio) devem ser usados com precaução e associados à 

monitorização terapêutica para o brometo (Boothe, 2004). Os fármacos que melhoram a 

função renal (p.ex fármacos que reduzem o volume de ejecção em pacientes com doença 

cardíaca congestiva ou hipertensão associada a doença renal) também podem alterar a 

excreção do brometo de potássio (Boothe, 2004). 

A dose inicial de brometo de potássio para cão é de 40 mg/kg/dia se usado em monoterapia e 

30 mg/kg/dia se usado como adjuvante na terapêutica com fenobarbital (Chandler, 2006). Nos 

casos em que o brometo de potássio é o único anticonvulsivo usado para o tratamento de 

convulsões severas ou progressivas, ou quando a toxicidade pelo fenobarbital faz com que 

seja necessária uma troca de fármaco imediata, a dose inicial de brometo de potássio deve ser 

de 60 a 80 mg/kg PO BID juntamente com a comida durante 5 dias, para que possibilite 

atingir rapidamente as concentrações séricas terapêuticas. A dose é então reduzida para a dose 

de manutenção de 15 mg/kg PO BID administrada com a comida (Nelson & Couto, 2005). 

O maior inconveniente do brometo de potássio é o seu longo tempo de semi-vida que varia 

entre 3 a 4 semanas, resultando num período de tempo prolongado (4 a 5 meses) até que se 

consiga atingir um nível constante e que o efeito anticonvulsivo máximo seja obtido para a 

dose administrada (Quesnel, 2005). Sendo assim, as concentrações séricas do brometo de 

potássio devem ser avaliadas após o primeiro mês de tratamento e às 8-12 semanas, quando a 

concentração sérica atinge o seu máximo (Podell, 2004). O objectivo é obter um nível sérico 

entre 1200-2000 µg/ml, idealmente 1500 µg/ml, se o brometo de potássio for usado como 

adjuvante na terapia com fenobarbital. Se usado em monoterapia o ideal é obter níveis séricos 

entre 2500-3000 µg/ml (Berendt, 2004). Se o nível de brometo de potássio for superior a 3000 

µg/ml, pode desenvolver-se toxicidade (Podell, 2004). 

No gato, a dose de brometo de potássio é de 30-40 mg/kg SID, e o intervalo terapêutico varia 

entre 800-2500 mg/l (Rusbridge, 2005). A monitorização dos valores séricos do brometo de 

potássio deve ser efectuada 12 a 16 semanas após a administração da primeira toma 

(Rusbridge, 2005). 

Na decisão de iniciar um tratamento com fenobarbital ou brometo de potássio ou ainda com 

uma combinação dos dois fármacos, há que considerar determinados factores. Por exemplo, se 
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um cão é muito jovem, será desejável iniciar uma terapêutica com brometo de potássio e 

apenas adicionar fenobarbital se necessário, de modo a minimizar o tempo em que lhe seja 

administrado um fármaco hepatotóxico (Olby, 2005a). Por outro lado, em animais que se 

apresentam com convulsões severas em cluster, é geralmente preferível iniciar imediatamente 

um tratamento com fenobarbital, uma vez que os níveis séricos podem ser atingidos mais 

rapidamente e este fármaco pode ser administrado por via endovenosa (Olby, 2005a). Nos 

casos em que o proprietário do animal não tem possibilidades de administrar o fármaco 

anticonvulsivo em cada 12 horas, então o brometo de potássio será o fármaco de eleição já 

que pode ser administrado uma única vez por dia (Olby, 2005a). Os efeitos adversos também 

devem ser tidos em conta quando se trata de escolher um fármaco anticonvulsivo. Assim, cães 

com doença hepática não devem ser tratados com fenobarbital, tal como se deve evitar 

administrar brometo de potássio em cães com história de pancreatite, por exemplo (Olby, 

2005a). 

A maioria dos cães epilépticos têm sucesso no tratamento com os anticonvulsivos de primeira 

escolha (fenobarbital e/ou brometo de potássio), no entanto em cerca de 20-30% dos cães não 

respondem a esta terapia (Volk, Matiasek, Feliu-Pascual, Platt & Chandler, 2007). Pode-se 

optar por aumentar a dosagem do fenobarbital e do brometo de potássio numa tentativa de 

melhorar o controlo das convulsões, mas isto nem sempre é possível devido aos efeitos 

adversos e à toxicidade que estes fármacos provocam (Volk et al., 2007). Nestes casos, será 

necessário pensar em outras alternativas farmacológicas.  

6.3 Benzodiazepinas 
 

As benzodiazepinas não são muito utilizadas como anticonvulsivos de manutenção no cão. 

Apesar de possuirem excelentes propriedades anticonvulsivas, o seu uso a longo prazo no 

tratamento da epilepsia canina, não é eficaz, devido ao curto tempo de semi-vida de 

eliminação e ao rápido desenvolvimento de tolerância (5-7 dias) ao seu efeito anticonvulsivo 

(Berendt, 2004).  

Este grupo de fármacos está indicado no maneio de convulsões agudas e no status epilepticus 

(Berendt, 2004). As benzodiazepinas interactuam com receptores específicos do SNC que 

activam os canais de cloro e GABA levando à hiperpolarização das membranas neuronais 

(Podell, 2004). 

O diazepam é a benzodiazepina mais usada em Medicina Veterinária sendo óptima no 

tratamento de emergência de convulsões e administrada por via endovenosa ou rectal (Podell, 

2004).  
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No cão, o desenvolvimento de tolerância aos efeitos anticonvulsivos do diazepam em apenas 

1 a 2 semanas (Platt, 2005) e o curto tempo de semi-vida faz com que este fármaco tenha um 

uso limitado como anticonvulsivo de manutenção (Cochrane, 2007a). O efeito adverso mais 

comum é a sedação (Nelson & Couto, 2005).  

No gato, o diazepam pode ser usado em combinação com o fenobarbital e, segundo Rusbridge 

(2005), muitas vezes pequenas doses de dizepam (1 mg/kg SID) podem mesmo fazer a 

diferença. O diazepam tem, nesta espécie, um tempo de semi-vida de aproximadamente 20 

horas, isto é, 6 vezes maior que no cão (Platt, 2005), o que aliada à menor susceptibilidade de 

desenvolvimento de tolerâncias, faz com que seja possível utilizá-lo como anticonvulsivo de 

manutenção numa dose de 0.5 a 1 mg/kg BID (Cochrane, 2007a). No entanto, têm sido 

descritos nesta espécie efeitos adversos como necrose do fígado ou, mais frequentemente, 

ataxia, sedação, aumento do apetite e alterações comportamentais (Cochrane, 2007a). A 

hepatotoxicidade causada pelo diazepam faz com que este fármaco seja preterido em relação 

ao fenobarbital. A necrose hepática aguda pode ser observada prematuramente, aos 5 dias 

após início do tratamento com as doses de diazepam recomendadas oralmente, pelo que é 

recomendado avaliar as enzimas hepáticas 5-7 dias após início da terapêutica com diazepam 

nos gatos (Platt, 2005). Deste modo, deve interromper-se a administração de diazepam se for 

detectado um aumento do valor das enzimas hepáticas ou se aparecerem sinais clínicos 

evidentes de doença hepática (Chrisman et al., 2003). A interrupção súbita de diazepam, após 

um tratamento prolongado, pode por sua vez provocar convulsões com sinais de abstinência 

como tremores, anorexia e perda de peso (Chrisman et al., 2003). 

Para o tratamento do status epilepticus, o diazepam é administrado na dose de 0.5 mg/kg IV, 

podendo repetir-se a administração de 10 em 10 minutos, até perfazer 3 administrações 

(Tennant, 2005). No tratamento pré-ictal das convulsões a dose é de 2 a 15 mg PO TID com 

início após a primeira convulsão (Tennant, 2005). Outra alternativa é administrar 0,5 mg/kg 

de solução injectável via rectal após a primeira convulsão e quando uma segunda e terceira 

convulsões ocorrerem (Tennant, 2005). Estas dosagens são adequadas tanto para cão como 

para gato.  

Outras benzodiazepinas que podem ser utilizadas são o clonazepam e o clorazepate. Ambos 

possuem características muito similares às do diazepam. São anticonvulsivos altamente 

eficazes, mas têm uma curta duração de acção, são dispendiosos, e o desenvolvimento de 

tolerância aos seus efeitos anticonvulsivos é comum (Nelson & Couto, 2005). 

O clanazepam tem um tempo de semi-vida de 6 a 8 horas. É muitas vezes usado em 

associação com o brometo de potássio e/ou o fenobarbital (Parent, 2004). Quando 

administrado a longo prazo juntamente com o fenobarbital, o nível sérico de clonazepam deve 
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ser monitorizado, sendo o intervalo terapêutico mantido entre 0.01 a 0.08 mg/ml (Nelson & 

Couto, 2005). No cão a dose total de clonazepam é de 0.5 a 2 mg TID (Parent, 2004). No gato 

o clonazepam é uma alternativa ao diazepam uma vez que não sofre metabolização hepática, 

tem um maior tempo de semi-vida de eliminação e, por isso, pode não produzir reacções 

idiossincráticas hepáticas. A dose total de clonazepam é de 0.5 mg SID ou BID para esta 

espécie (Podell, 2004). 

O clorazepate parece desenvolver tolerância mais lentamente que o diazepam (Platt, 2005). O 

seu uso em cães, juntamente com fenobarbital, aumenta as concentrações deste (Platt, 2005). 

A dose no cão é de 1 a 2 mg/kg PO BID (Nelson & Couto, 2005) e devem medir-se os níveis 

séricos às 2 e às 4 semanas após início do tratamento com este fármaco (Platt, 2005). No gato 

a dose total é de 3.75 a 7.5 mg PO SID ou BID (Podell, 2004). O clorazepate pode ser útil no 

controlo de convulsões a curto prazo (Platt, 2005).  

A tolerância cruzada é comum entre as benzodiazepinas por isso, o uso crónico de um destes 

fármacos para o controlo das convulsões pode limitar a eficácia do diazepam num tratamento 

de emergência (Nelson & Couto, 2005).   

6.4 Primidona 
 

A primidona é metabolizada no fígado em ácido feniletilmalónico e fenobarbital (Podell, 

2004). A taxa de conversão da primidona em fenobarbital é de 4 para 1, ou seja, o uso de 250 

mg de primidona equivalem a 60 mg de fenobarbital (Platt, 2005). Mais de 85% do seu efeito 

anticonvulsivo pode ser atribuído ao fenobarbital (Berendt, 2004).  

Devem monitorizar-se os níveis séricos de fenobarbital, uma vez que se relacionam melhor 

com a eficácia anticonvulsiva do que os níveis de primidona. Assim sendo, o intervalo 

terapêutico desejável é o do fenobarbital – 15 a 45 µg/ml (Podell, 2004). Durante os primeiros 

6 meses é essencial a realização da monitorização mensal da função hepática com o 

doseamento de ácidos biliares pré e pós prandiais. Se a função hepática estiver alterada, é 

necessário reduzir a dose inicial durante 3 semanas e posteriormente interromper a 

administração de primidona (Podell, 2004). 

No cão a dose de primidona é de 15-22 mg/kg PO BID. No gato a primidona demonstrou ser 

tóxica, pelo que não deve ser utilizada nesta espécie (Podell, 2004). 

A primidona pode ser administrada nos pacientes que mostraram ser refractários ao 

fenobarbital, apesar da sua eficácia não ter sido ainda provada. Por outro lado, não há uma 

vantagem evidente no uso de primidona em vez do fenobarbital como anticonvulsivo de 

primeira escolha. (Platt, 2005).  
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No cão, o uso de primidona resultou em lesões hepáticas progressivas, que parecem ser mais 

comuns do que as descritas para o fenobarbital (Platt, 2005). Por isso, a hepatotoxicidade que 

ocorre nos cães após tratamento prolongado com primidona, aliado ao facto deste fármaco ser 

mais caro do que o fenobarbital, faz com que o fenobarbital seja preferível à primidona 

(Berendt, 2004). 

6.5 Fenitoína  
 

A fenitoína, ou difenilhidantoína, possui um potente efeito anticonvulsivo, sem provocar 

sedação. No entanto, as suas propriedades farmacocinéticas, nomeadamente o curto tempo de 

semi-vida e a fraca absorção pelo tracto gastrointestinal canino, faz com que não seja um 

anticonvulsivo eficaz em manter as concentrações terapêuticas nesta espécie (Berendt, 2004). 

No cão, o curto tempo de semi-vida implica uma elevada frequência de administrações diárias 

(Berendt, 2004). Actualmente estão a ser desenvolvidas preparações de libertação lenta de 

fenitoína, que podem vir a resolver este problema num futuro próximo (Platt, 2005). 

O uso de fenitoína em combinação com o fenobarbital ou a primidona pode levar a um 

aumento das concentrações dos seus metabolitos (epóxidos) podendo resultar 

consequentemente em lesão colestática hepática (Platt, 2005).  

No gato, a fenitoína é eliminada muito lentamente, sendo o seu tempo de semi-vida de cerca 

de 40 horas, o que aumenta o risco de acumulação do fármaco em níveis tóxicos, mesmo 

administrando doses reduzidas (Berendt, 2004; Rusbridge, 2005). A contrário do fenobarbital, 

a fenitoína não pode ser excretada inalterada, já que possui dois anéis fenil em vez de um, 

pelo que precisa de ser hidroxilada e conjugada para ser excretada, sendo um processo lento 

no gato (Rusbridge, 2005). Deste modo, há quem defenda que a fenitoína não deve ser 

utilizada em gatos (Chrisman et al., 2003). No entanto, Rusbridge (2005) acha que a fenitoína 

pode ser úlil em gatos com epilepsia refractária, numa dose de 1.5 mg/kg/dia, mas tendo o 

cuidado de efectuar uma monitorização frequente das concentrações séricas do fármaco e 

retirar da medicação fármacos metabolizados pela mesma via (por exemplo, o fenobarbital e o 

diazepam). Segundo a autora, doses excessivas de fenitoína podem resultar em sialose, vómito 

frequente e perda de peso. 

A fenitoína pode ser usada para o tratamento do status epilepticus no cão, numa dose de 2 a 5 

mg/kg administrada lentamente por via endovenosa (Berendt, 2004). 
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6.6 Gabapentina 
 

A gabapentina é um fármaco anticonvulsivo que tem sido utilizado primariamente como 

adjuvante na terapêutica de convulsões parciais com ou sem generalização secundária em 

pacientes humanos (Thomas, 2000). 

O seu mecanismo de acção não está ainda totalmente esclarecido, havendo mais do que uma 

teoria para o seu modo de acção. A gabapentina consegue atravessar rapidamente a barreira 

hematoencefálica (Podell, 1998). Por um lado, pensa-se que a gabapentina facilite o transporte 

do GABA para o exterior das células, ao actuar nos receptores GABA (Podell, 2004). Outros 

autores, como Chandler (2006) defendem que a gabapentina não interactua com os receptores 

do GABA, não sendo um inibidor do GABA. Em vez disso, pensa-se que se possa ligar a uma 

subunidade dos canais de cálcio activada por voltagem, podendo aumentar a síntese do 

GABA (Chandler, 2006).  

No cão a gabapentina é bem absorvida oralmente, atingindo os valores séricos máximos 2 

horas após a administração oral (Govendir, Perkins & Malik, 2005). Os estudos 

farmacocinéticos efectuados sugerem que este fármaco possua uma biodisponilidade de 

aproximadamente 80% e seja excretado exclusivamente por via renal (Chandler, 2006). O cão 

é a única espécie conhecida capaz de biotransformar parcialmente (em cerca de 34%) a 

gabapentina em N-metil-gabapentina (Podell, 2004; Govendir et al., 2005). Tanto a 

gabapentina como o seu metabolito são excretados por via renal, o que prova ser vantajoso ao 

não induzir interacções farmacológicas com outros anticonvulsivos com metabolismo 

hepático (Podell, 1998). No entanto, permanece ainda por esclarecer se este metabolito 

contém ou não alguma propriedade anticonvulsiva (Kortz, 2005). O tempo de semi-vida é de 

3 a 4 horas no cão, o que torna difícil manter uma concentração sérica constante sem que haja 

uma administração frequente (Govendir et al., 2005). A gabapentina tem um reduzido 

potencial para interacções farmacológicas, já que não se liga a proteínas e é totalmente 

excretada pelos rins, o que se torna vantajoso em cães com doença hepática subjacente, como 

hepatopatia associada ao fenobarbital ou shunts porto-sistémicos (Podell, 2004; Govendir et 

al., 2005). 

No cão a dose estimada para atingir algum efeito anticonvulsivo é de 30-60 mg/kg TID ou 

QID (Berendt, 2004). O intervalo terapêutico é de 4 a 16 mg/L (Podell, 2004). É preciso ter 

atenção com os pacientes insuficientes renais, que podem necessitar de doses mais reduzidas 

de gabapentina (Podell, 2004). 
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A gabapentina demonstrou ser eficaz como adjuvante na terapêutica anticonvulsiva em cães 

com epilepsia idiopática refractária, conseguindo uma melhoria na frequência das convulsões 

em aproximadamente 50% dos casos (Podell, 2004).  

A gabapentina tem sido utilizada como um fármaco adjuvante na terapêutica anticonvulsiva 

com fenobarbital e/ou brometo de potássio (Chandler, 2006). Trata-se de um bom fármaco 

alternativo para uso em combinação terapêutica quando o paciente demonstra ser sensível aos 

efeitos do fenobarbital e/ou do brometo de potássio, e pode ter benefícios adicionais devidos 

ao seu curto tempo de semi-vida, como possuir uma rápida acção terapêutica e prevenir 

possíveis ataques em salva (Govendir et al., 2005). 

Pode ocorrer sedação como efeito adverso durante os primeiros dias de tratamento quando o 

fármaco é usado como adjuvante terapêutico com a administração de fenobarbital e/ou 

brometo de potássio (Govendir et al., 2005). Deste modo, deve efectuar-se a introdução da 

gabapentina de forma gradual durante alguns dias para evitar que haja uma sedação excessiva. 

Está recomendada uma dose inicial de 10 mg/kg SID, aumentando depois para 10 mg/kg TID 

após vários dias (Chandler, 2006). As principais desvantagens da gabapentina, para além da 

possível sedação, são a elevada frequência de administração e o custo dispendioso (Govendir 

et al., 2005). Para além da sedação, não foram documentados mais nenhuns efeitos 

secundários. Foi no entanto reportada uma paniculite estéril num cão após um tratamento de 

18 meses com gabapentina, mas que foi resolvida após se ter interrompido o tratamento 

(Govendir et al., 2005). 

Num estudo efectuado por Govendir et al. (2005), no qual se determinou a eficácia da 

gabapentina como anticonvulsivo adjuvante durante a administração de doses terapêuticas de 

fenobarbital e/ou brometo de potássio em cães com epilepsia idiopática refractária, verificou-

se que alguns cães ficaram mais sedados do que o normal durante cerca de 3 a 4 dias e que, 

outro efeito adverso comum foi a ataxia dos membros posteriores. Os autores descobriram 

que essa parésia dos membros posteriores acabava por se resolver 24 a 48 horas após diminuir 

ligeiramente a dose de brometo de potássio. Contudo, os autores concluiram que a 

gabapentina parece de facto, ter vários benefícios como agente adjuvante na terapia 

anticonvulsiva com fenobarbital e/ou brometo de potássio em alguns cães com epilepsia 

refractária, na medida em que conseguiu diminuir a severidade e frequência das ataques 

epileptiformes desses mesmos cães e, em outros pacientes conseguiu mesmo fazer com que 

não houvessem mais convulsões durante o período do estudo. De notar no entanto, que o 

número de cães utilizados neste estudo (17) é reduzido, pelo que seria vantajoso realizar 

estudos semelhantes numa maior população de cães. 
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No gato, pode haver uma maior sedação, pelo que se recomenda um aumento gradual da dose 

durante 1 a 2 semanas. Pode iniciar-se a terapêutica com uma dose inicial de 5-10 mg/kg SID 

durante 3 a 5 dias, após os quais se pode passar a uma administração BID. Aumentos 

adicionais da dose são dependentes da resposta do animal à terapia (Podell, 2004). 

Seria interessante estabelecer num futuro próximo, qual a eficácia da gabapentina quando 

usada em monoterapia em cães com epilepsia idiopática não complicada (Govendir et al., 

2005). 

A gabapentina pode ter outras utilizações potenciais, nomeadamente no alívio da dor 

neuropática (Govendir et al., 2005). Pode igualmente ser utilizada no tratamento da síndrome 

da hiperestesia felina (Cochrane, 2007a). 

6.7 Levetiracetam 
 

O levetiracetam foi, de todos os anticonvulsivos humanos, o melhor tolerado nos estudos 

clínicos efectuados em humanos. Foi classificado como sendo altamente eficaz como fármaco 

adjuvante no tratamento de pacientes humanos com convulsões parciais préviamente 

refractárias a terapia (Podell, 2004).  

Ao contrário dos outros fármacos anticonvulsivos, o principal mecanismo para a acção 

antiepiléptica do levetiracetam não envolve os canais de sódio e/ou os receptores do GABA 

ou do glutamato (Volk et al., 2007). Recentemente, detectou-se que o levetiracetam se liga de 

forma específica a uma proteina vesicular sináptica, a SV2A, mas permanece desconhecido o 

facto de o levetiracetam poder inibir ou facilitar a acção desta proteína de modo a ser possível 

produzir os efeitos antiepilépticos (Volk et al., 2007).  

No cão, o levetiracetam tem demonstrado ser eficaz como fármaco adjuvante no controlo de 

convulsões generalizadas (Podell, 2004). O levetiracetam pode ser utilizado associado ao 

fenobarbital e/ou brometo de potássio ou como único agente anticonvulsivo (Rusbridge, 

2005). 

O perfil farmacocinético do levetiracetam demonstra que este fármaco está próximo de se 

classificar como o anticonvulsivo “ideal”. Possui uma boa biodisponibilidade (quando 

administrado oralmente no cão, apresenta uma biodisponibilidade de 100%), adquirindo 

rápidamente níveis terapêuticos, a ligação às proteínas plasmáticas é mínima, assim como o 

seu metabolismo (Volk et al., 2007). A principal via metabólica do levetiracetam não é 

dependente do sistema citocromo P450 hepático, de maneira que o levetiracetam não inibe 

nem induz as enzimas hepáticas a produzir interacções relevantes tanto no cão como no 

homem (Volk et al., 2007). 



 43

O tempo de semi-vida no cão é de cerca de 2.8 a 4.5 horas, o que requer uma administração 

frequente (Volk et al., 2007). A dose recomendada para cão é de 5-30 mg/kg PO TID 

(Chandler, 2006). Os níveis séricos terapêuticos não foram ainda estabelecidos. Sabe-se que 

em medicina humana a monitorização terapêutica do fármaco não é geralmente aplicada, uma 

vez que não está esclarecida a associação entre as concentrações séricas do levetiracetam e a 

sua eficácia, para além de haver uma elevada margem de segurança na sua administração 

(Volk et al., 2007).  

No gato o levetiracetam também pode ser uma escolha em casos de epilepsia refractária, 

efeitos adversos devidos à administração de fenobarbital ou em casos em que há compromisso 

hepático (Rusbridge, 2005). A dose recomendada para esta espécie é de 10-20 mg/kg BID 

(Rusbridge, 2005). 

Num estudo efectuado por Volk et al. (2007) no qual se testou a eficácia e tolerância do 

levetiracetam, como fármaco adjuvante em cães com epilepsia idiopática refractária a terapia 

com fenobarbital e/ou brometo de potássio, foi demonstrado que o levetiracetam é de facto 

um fármaco eficaz inicialmente, em cerca de dois terços dos cães incluidos no estudo. Apesar 

de, no entanto, a maior parte destes pacientes ter apresentado um aumento na frequência das 

convulsões após 4 a 8 meses de tratamento. Neste mesmo estudo, contudo, ficou patente que o 

levetiracetam foi bem tolerado em quase todos os cães, e o único efeito adverso reportado foi 

a sedação. 

Como a maioria dos novos fármacos anticonvulsivos, o principal factor limitante do seu uso é 

o preço elevado. 

6.8 Zonisamida 
 

Trata-se de um fármaco que tem demonstrado ser eficaz e bem tolerado nos cães com 

convulsões generalizadas recorrentes e refractárias à terapêutica com fenobarbital ou brometo 

de potássio (Podell, 2004). 

A zonisamida actua bloqueando a propagação das descargas epilépticas ao mesmo tempo que 

suprime a actividade epileptiforme focal (Podell, 2004). O seu mecanismo de acção consiste 

em bloquear os canais neuronais de sódio e cálcio e pode reduzir a libertação de glutamato 

pré-sináptico (Govendir et al., 2005). 

Aparentemente, possui uma farmacocinética favorável nos cães, uma vez que sofre uma 

absorção rápida e completa após a administração oral (Kortz, 2005). A zonisamida tem um 

tempo de semi-vida de cerca de 15 horas no cão, permitindo uma administração oral de 12 em 

12 horas (Von Klopman, Rambeck & Tipold, 2007). Aproximadamente 80% do fármaco é 

excretado na urina, sofre metabolismo hepático mínimo e possui um reduzido potencial para 
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interacções farmacológicas (Cochrane, 2007a). A zonisamida possui uma elevada afinidade 

proteica e encontra-se altamente concentrada nos eritrócitos, devido à ligação com o anidrido 

carbónico e outros componentes proteicos dos glóbulos vermelhos (Podell, 2004). 

Ao contrário de outros anticonvulsivos, não está descrito que a zonisamida cause indução das 

enzimas hepáticas, o que pode ser importante quando o fenobarbital e a zonisamida são 

utilizados em associação, já que se sabe que o fenobarbital induz as enzimas hepáticas que são 

responsáveis pelo metabolismo da zonisamida (Kortz, 2005). 

A dose recomendada no cão, quando a zonisamida é administrada como fármaco adjuvante na 

terapia anticonvulsiva, é de 10 mg/kg BID por via oral (Von Klopman et al., 2007) As 

concentrações séricas têm sido avaliadas nos cães, tendo sido estabelecido um intervalo de 

referência de 10-40 µg//mL (Von Klopman et al., 2007). Os estudos de avaliação de 

toxicidade sugerem que este fármaco, quando administrado de forma crónica, é relativamente 

seguro no cão (Kortz, 2005).  

Num estudo efectuado por Von Klopman e seus colaboradores (2007), no qual se investigou a 

eficácia da zonisamida como um fármaco adjuvante no tratamento de cães com epilepsia 

refractária, foi possível concluir que, de facto, a zonisamida pode ter um efeito benéfico 

nestes animais, apesar de uma determinada proporção de pacientes possam não ser 

responsivos. Na maior parte dos casos, obteve-se um bom controlo das convulsões, 

permitindo inclusive reduzir a dose da medicação anticonvulsiva prévia (fenobarbital e/ou 

brometo de potássio). Este facto possibilitou que os efeitos adversos destes fármacos 

pudessem ser minimizados, conduzindo a uma melhoria na qualidade de vida dos pacientes. 

Contudo, neste mesmo estudo, foi reportada a ocorrência do efeito “honey-moon”, isto é, no 

grupo de cães que foram inicialmente responsivos à terapia combinada com zonisamida, em 

um subgrupo destes animais houve perda do controlo das convulsões. Esta perda de eficácia 

após uma boa resposta inicial está descrita para vários fármacos, e foi também demonstrada 

na administração de zonisamida em ratos (Von Klopman et al., 2007). Este processo pode ser 

devido a uma indução de tolerância funcional ou devido a um aumento da severidade do 

processo epiléptico, fénomeno conhecido por “kindling” (Von Klopman et al., 2007). 

Os efeitos adversos descritos incluem ligeira sedação, ataxia e inapetência (Podell, 2004). O 

preço pode ser um factor limitante quanto à utilização deste fármaco. 

Poderá ser interessante que se efectuem, num futuro próximo, estudos sobre a eficácia da 

zonisamida como monoterapia apesar de, no estudo realizado por Von Klopman et al. (2007), 

terem sido incluidos os resultados de um cão tratado com zonisamida como fármaco único, 

por apresentar uma severa discrasia sanguínea devido ao tratamento com fenobarbital. Neste 

estudo, este cão apresentou uma redução de 100% no número de convulsões. Contudo, o facto 
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de ser tratar de um único animal, é apenas um caso interessante, não sendo importante em 

termos estatísticos. 

6.9 Topiramato 
 

O topiramato é um anticonvulsivo que demonstrou ser eficaz contra as convulsões parciais e 

generalizadas, tanto em estudos humanos como em animais (Kortz, 2005). 

Trata-se de um fármaco que se diferencia de todos os outros anticonvulsivos pelo facto de 

possuir quatro mecanismos de acção diferentes para reduzir a actividade convulsiva (Kortz, 

2005). 

O topiramato é bem absorvido após a administração oral (Podell, 2004). A semi-vida varia 

entre 2 a 3.8 horas após múltiplas doses e a sua farmacocinética sugere que mais de 90% de 

topiramato é excretado inalterado pelos rins (Kortz, 2005). A dose recomendada é de 5-10 

mg/kg PO BID (Kortz, 2005). Deve iniciar-se a terapêutica com doses mais baixas para 

prevenir possíveis efeitos adversos tais como distúrbios gastrointestinais, irritabilidade ou 

ataxia (Kortz, 2005). Contudo, não foram ainda efectuados estudos para avaliar a toxicidade 

do topiramato a longo prazo no cão. Tal como os outros novos anticonvulsivos tem como 

inconveniente o seu preço elevado.  

6.10 Felbamato 
 

O felbamato é um anticonvulsivo que tem sido utilizado com sucesso no tratamento de 

convulsões parciais no cão (Olby, 2005b). Geralmente é administrado em combinação com o 

fenobarbital e/ou brometo de potássio contudo, foram já documentados casos em que o 

felbamato foi utilizado como único fármaco anticonvulsivo em cães com convulsões parciais 

(Kortz, 2005). 

Pensa-se que o felbamato aumente o limiar de convulsão e previna a sua propagação ao 

reduzir a neurotransmissão excitatória no cérebro, demonstrando deste modo efeitos 

neuroprotectores (Podell, 1998).  

No cão o felbamato é excretado primariamente por via renal, sofrendo algum grau de 

metabolismo hepático pelas enzimas microssomais hepáticas P450 (Cochrane, 2007a; Podell, 

1998). Segundo os resultados dos estudos farmacocinéticos efectuados para este fármaco, 

sabe-se que no cão o tempo de semi-vida é de cerca de 6 horas (Podell, 1998). A dose inicial 

recomendada é de 15-20 mg/kg PO TID, e pode aumentar-se a dose em 15 mg/kg a cada duas 

semanas até que as convulsões estejam controladas de forma adequada, podendo atingir-se 

doses até 70 mg/kg TID (Olby, 2005b). Nos estudos farmacológicos do felbamato, não foi 
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observada qualquer toxicidade em cães com administrações diárias que variavam desde os 30 

mg/kg até aos 300 mg/kg (Kortz, 2005). No entanto, nos pacientes humanos tratados com 

felbamato, foram descritos casos de anemia aplástica e hepatotoxicidade (Kortz, 2005). No 

cão, o felbamato também pode causar hepatotoxicidade estando, por isso, contra-indicado em 

cães com doença hepática (Olby, 2005b). Deste modo, está recomendada a monitorização dos 

painéis bioquímicos em cada 4 a 6 meses de tratamento com felbamato (Kortz, 2005). Apesar 

de não terem sido descritos casos de anemia aplástica no cão, podem ocorrer no entanto 

discrasias sanguíneas como trombocitopénia e leucopénia (Cochrane, 2007a). Assim, deve 

efectuar-se um hemograma um mês após o início da terapêutica, repetindo em cada 3 meses 

(Olby, 2005b). Os níveis séricos de felbamato podem ser aferidos 1-2 semanas após o início 

do tratamento, sendo que o intervalo terapêutico corresponde a 25-100 mg/L (Olby, 2005b). 

O felbamato tem como principais benefícios o facto de não causar sedação e o mecanismo de 

acção ser diferente do fenobarbital e do brometo de potássio, consequentemente, poderá ser 

eficaz quando estes dois fármacos falharam na terapêutica anticonvulsiva (Olby, 2005b). Por 

outro lado, as grandes desvantagens da utilização do felbamato nos cães são a necessidade de 

administrar o fármaco três vezes por dia e o seu custo ser elevado (Kortz, 2005). 

 

O felbamato, a gabapentina, o levetiracetam ou a zonisamida podem ser adicionados à 

terapêutica com fenobarbital e/ou brometo de potássio. A sua eficácia não foi ainda 

objectivamente testada, e o número limitado de cães tratados até agora significa que ainda se 

estão a descobrir quais os efeitos adversos e os efeitos benéficos de cada um destes fármacos. 

Os principais fármacos anticonvulsivos disponíveis para cão e para gato encontram-se 

resumidos nas tabelas 3 e 4, respectivamente. 
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Anticonvulsivo 

 
t ½ 

(horas) 

T 
aprox 
niv. 

const 
(dias) 

 
Vd 

(l/kg) 

Lig. 

Prot. 

(%) 

 
Intervalo 

Terapêutico 

 
Dose 

Inicial 

 
 

Eficácia 

Efeitos 

Adversos 

possíveis 

 
 
 

Fenobarbital 

 
 
 

24-40 

 
 
 

10-14 

 
 
 

0.8 

 
 
 

40 

 
 

20-40 
mg/dl 

 
 

2.5 mg/kg 
BID 

 
 

Convulsões 
generalizadas 

Sedação; 
polidipsia; 
polofagia; 

doença hepática; 
induz sistema 

P450 
 
 

Brometo de 
Potássio 

 
 

15-20 
Dias 

 
 

100 a 
200 

 
 

0.40 

 
 

0 

Monoterapia: 
2000-3000 mg/l 

 
Com 

fenobarbital: 
1500-2500 mg/l 

40 mg/ kg/ 
dia 

 
30 mg/ 
kg/dia 

 
 

Convulsões 
generalizadas 

 
Sedação; 
fraqueza; 

polidipsia; 
irritação 

gastrointestinal; 
pancreatite 

 
 

Clorazepate 

 
 

5-6 

 
 

1-2 

 
 

1.6 

 
 

85 

 
20-75 µg/l 

(nordiazepam) 

2-4 
mg/kg/dia 

(dividir 
BID) 

Em associação: 
convulsões 

generalizadas e 
parciais 

Sedação; 
convulsões por 
interrupção do 

fármaco 
 
 

Gabapentina 

 
 

2-4 

 
 
1 

 
 

0.2 

 
 

0 

 
 

4-16 mg/l 

30-60 
mg/kg/dia 

(dividir BID 
ou TID) 

 
Convulsões 

generalizadas e 
parciais 

 
 

Sedação  

 
 

Levetiracetam  

 
 

4-6 

 
 

1-2 

 
 

0.5 

 
 

<10 

 
 

nd 

 
5-30 mg/kg 
BID ou TID 

Em associação: 
convulsões 

generalizadas e 
parciais 

 
Não maiores que 

o placebo nos 
humanos 

 
 

Zonisamida 

 
 

15-20 

 
 

3-4 

 
 

1.5 

 
 

50 

 
 

10-40 µ/ml 

 
5-10 

mg/kg/dia 

Em associação: 
convulsões 

generalizadas e 
parciais 

 
Sedação; ataxia; 
perda de apetite 

 
 

Topiramato  

 
 

20-30 

 
 

3-5 

 
 

0.65 

 
 

15 

 
 

2.25 mg/l 

 
2-10 mg/kg 

BID 

Em associação: 
convulsões 

generalizadas e 
parciais 

 
Distúrbios 

gastrointestinais; 
irritabilidade 

 
 

Felbamato  

 
 

5-6 

 
 

1-2 

 
 

1.0 

 
 

25 

 
 

25-100 mg/l 

 
 

20 mg/kg 
TID 

 
 

Convulsões 
parciais 

Discrasia 
sanguínea; 

doença hepática; 
induz sistema 

P450 
  

Tabela 3 – Anticonvulsivos disponíveis para cão (t ½ - tempo de semi-vida; T aprox niv const - tempo 
aproximado para níveis constantes; Vd – volume de distribuição; nd – não determinado ) (Adaptado de 

Podell, 2004). 
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Anticonvulsivo 
t ½  

(horas)  

Intervalo 

terapêutico 

Dose 

 inicial 

Principais  

efeitos adversos 

 

Fenobarbital 

 

34-43 

 

10-20 µg/ml 

 

1-2 mg/kg/dia 

Sedação; ataxia; polifagia com  

ganho de peso; trombocitopénia;  

inchaço das patas; prurido facial 

 
Diazepam 

 

 
15-20 

 
500-700 ng/ml 

0.5-2.0 mg/Kg/dia 

(dividido BID ou TID) 

Necrose hepática aguda;  

sedação; ataxia 

Brometo de 

potássio 

 
10 dias 

 
variável 

 
30 mg/kg/dia 

 
Asma brônquica 

 
Clonazepam 

 
desc 

 
500-700 ng/ml 

 
0.5 mg SID ou BID 

Necrose hepática aguda; 

sedação; ataxia 

 
Clorazepate 

 
desc 

 
500-700 ng/ml 

3.75-7.5 mg PO 

SID ou BID 

Necrose hepática aguda; 

sedação; ataxia 

Gabapentina desc Nd 5-10 mg/kg/dia Sedação; ataxia 
 

Tabela 4 – Anticonvulsivos disponíveis para gato (t ½ - tempo de semi-vida; desc – desconhecido; nd- 
não determinado) (Adaptado de Podell, 2004). 
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7 TERAPÊUTICA DE EMERGÊNCIA PARA ATAQUES EM SALVA E STATUS 

EPILEPTICUS 

Os animais com ataques em salva apresentam 2 ou mais convulsões num período de 24 horas 

e recuperam a consciência no período entre as convulsões (Berendt, 2004). Um cão com este 

quadro clínico pode mesmo apresentar mais de 10 convulsões num período de 48-72 horas 

(Olby, 2005b). Os ataques em salva não devem ser confundidos com status epilepticus, neste 

caso não há recuperação da consciência entre as convulsões (Berendt, 2004). No entanto, é 

possível que alguns cães só apresentem ataques em salva em cada 3 a 12 meses, o que pode 

mesmo assim tornar-se um problema não só para o animal, que muitas vezes acaba por ser 

hospitalizado, mas também para o seu proprietário, em que o stress emocional e financeiro de 

tratamentos de emergência recorrentes, são uma causa frequente de eutanásia (Olby, 2005b; 

Thomas, 2000). 

Os ataques em salva são problemas relativamente comuns, principalmente em cães que 

tenham sido previamente diagnosticados com epilepsia idiopática (Cochrane, 2007b). 

Há duas estratégias terapêuticas que os proprietários dos animais podem efectuar em casa. No 

caso de um cão que esteja a realizar uma terapia com fenobarbital, pode administrar-se uma 

dose adicional de fenobarbital por via oral, assim que o cão consiga deglutir, de forma a 

prevenir que se desenvolvam mais convulsões (Olby, 2005a). Este procedimento pode ser 

repetido até uma vez por hora, no entanto, se após três administrações não houver efeito 

terapêutico, o proprietário deve procurar ajuda veterinária para o seu animal de estimação 

(Olby, 2005a).  

Outra estratégia que os donos podem realizar em casa consiste em administrar diazepam por 

via rectal, numa dose de 1 mg/kg no cão, após a segunda ou terceira convulsão que tenha 

ocorrido num período de 12-24 horas (Quesnel, 2005). Este procedimento deve ser repetido 

até 3 vezes num período de 24 horas, mas em intervalos nunca inferiores a 10 minutos da dose 

prévia, de modo a ser possível obter e manter uma concentração terapêutica de diazepam 

durante várias horas (Podell, 2004). Se, no entanto, duas ou mais convulsões ocorrerem apesar 

deste tratamento, é necessário proceder a uma administração por via endovenosa de um 

anticonvulsivo de emergência num hospital veterinário (Quesnel, 2005). 

Em cães que estejam a efectuar um tratamento crónico com fenobarbital, está recomendada 

uma dose de 2 mg/kg de diazepam por via rectal, uma vez que o fenobarbital quando 

administrado a longo prazo aumenta a clearance das benzodiazepinas, diminuindo o seu 

efeito (Thomas, 2000).  
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Os ataques em salva podem ainda representar uma potencial situação de emergência médica. 

A hipóxia, hipoglicémia, hipertensão, taquicardia, acidose metabólica e respiratória, e a 

hipertermia associadas às crises epileptiformes, podem conduzir a uma lesão encefálica 

irreversível ou mesmo à morte do animal (Chrisman et al., 2003). Adicionalmente, pode ainda 

ocorrer insuficiência renal devido à rabdomiólise e à mioglobinúria secundárias à actividade 

muscular prolongada (Chrisman et al., 2003). As sequelas fisiológicas da actividade 

convulsiva frequente ou contínua (status epilepticus) leva a que se desenvolva um aumento da 

pressão intracraniana e necrose neuronal, incluindo ainda hipertensão arterial sistémica, perda 

da regulação cerebrovascular, quebra da barreira hematoencefálica e edema cerebral (Podell, 

1998).  

O status epilepticus (SE) consiste numa série de convulsões que ocorrem sem que 

intervenham períodos em que a consciência é restabelecida, e com uma duração de pelo 

menos 5 minutos (Platt & Haag, 2002). Constitui, acima de tudo, uma emergência médica. É 

absolutamente necessário controlar as convulsões o mais rapidamente possível, uma vez que 

uma actividade convulsiva contínua de mais de 20 minutos leva, consequentemente, a uma 

lesão neuronal permanente (Nelson & Couto, 2005). Os objectivos do tratamento de 

emergência são estabilizar o animal, interromper a actividade convulsiva, proteger o cérebro 

de lesões adicionais e, permitir a recuperação dos efeitos sistémicos da actividade convulsiva 

prolongada (Nelson & Couto, 2005). 

O SE pode ser causado por epilepsia idiopática, alterações metabólicas (por exemplo, 

hipoglicémia), golpe de calor, trauma, traumatismo craniano, neoplasia intracraniana, 

alteração vascular, após ligação de shunt hepático ou doenças inflamatórias do SNC 

(Cochrane, 2007b; Platt & Haag, 2002). 

O SE pode ser classificado em duas categorias: convulsivo ou não convulsivo. O SE não 

convulsivo é quando há um status parcial, isto é, há actividade convulsiva limitada ou parcial 

(Berendt, 2004). Esta forma de SE está pouco documentada nos animais, uma vez que requer 

uma monitorização com EEG e/ou reconhecimento clínico da manutenção da consciência 

(Berendt, 2004). Nos casos em que os sinais convulsivos parciais continuam ou quando os 

sinais interpretados como pós-ictais são intensos e prolongados (dias), deve considerar-se a 

possibilidade de se estar perante um animal em status epilepticus parcial (Berendt, 2004). 

O SE convulsivo pode aparecer em dois grupos de pacientes distintos: os que já se sabe que 

têm epilepsia, e os que o SE surge como o primeiro evento epileptiforme (Berendt, 2004). No 

primeiro caso, o status epilepticus pode ocorrer a qualquer momento devido à própria doença, 

mas também por factores que devem ser tidos em consideração como alterações do regime 

terapêutico, toxicidade farmacológica, infecções (febre), disfunção orgânica, indução das 
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enzimas hepáticas e ganho de peso, entre outros (Berendt, 2004). No caso em que o status 

epilepticus surge como o primeiro episódio convulsivo, este pode ser precipitado 

frequentemente por trauma cerebral, processo intracraniano neoplásico, doença inflamatória 

do SNC, intoxicação ou distúrbio metabólico agudo (Berendt, 2004). 

Num estudo efectuado por Platt & Haag (2002), foram investigadas as diferenças entre as 

características clinicopatológicas de cães que exibiam SE convulsivo generalizado tónico-

clónico (SE-CGTC) e de cães que manifestavam episódios convulsivos generalizados 

singulares ou discretos (não-SE). Os autores concluiram que o SE é 1.5 vezes mais provável 

de ocorrer devido a causas secundárias (epilepsia secundária) e alterações extracranianas do 

que devido a epilepsia idiopática. Por outro lado, os episódios definidos como não-SE são 

pelo menos 2 vezes mais prováveis de serem causados por epilepsia idiopática do que as 

outras causas. Outro aspecto importante que se pode concluir deste estudo, é que os cães que 

exibem SE generalizado tónico-clónico, sem que tenham manifestado quaisquer episódios 

convulsivos préviamente, têm mais provavelmente uma causa secundária subjacente do que  

epilepsia idiopática. 

Se as convulsões não forem interrompidas, a hipóxia cerebral pode conduzir a lesões no SNC 

que podem persistir durante semanas, meses ou serem permanentes (Berendt, 2004). Para que 

seja possível alcançar o objectivo principal, isto é, parar as convulsões da forma mais rápida 

possível, é necessária a administração de fármacos por via endovenosa, tais como o diazepam, 

o pentobarbital ou o fenobarbital. 

O fármaco anticonvulsivo ideal para o tratamento do status epilepticus deve estar disponível 

para administração endovenosa, produzir efeito rapidamente (se for altamente solúvel nos 

lípidos, terá uma maior penetração no SNC), não possuir efeitos sedativos, não interferir com 

as funções cardíaca e respiratória e possa ser utilizado num tratamento a longo prazo 

(Berendt, 2004). Infelizmente, não existe nenhum fármaco disponível no mercado que 

apresente todas estas características. As benzodiazepinas são o grupo de fármacos que mais se 

aproxima das propriedades acima mencionadas (Berendt, 2004). 

Numa primeira abordagem, deve administrar-se diazepam em bolus IV numa dose de 0.25 a 1 

mg/Kg no cão e 0.5 mg/kg no gato (Cochrane, 2007b). Estas doses podem ser administradas 

novamente 3 ou 4 vezes em intervalos de 5 a 20 minutos, se as convulsões não pararem, tendo 

o cuidado de monitorizar o paciente de modo a evitar a depressão cardio-respiratória 

(Cochrane, 2007b).  

Se o status epilepticus não responder à terapêutica inicial de diazepam em bolus IV, ou se 

recorrer após uma breve interrupção da actividade convulsiva, deve então considerar-se 

fenobarbital em bolus IV e/ou diazepam em infusão contínua (Cochrane, 2007b). É 
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importante ter em atenção que a actividade convulsiva que persiste pode ser subtil, como por 

exemplo, tremores da pálpebra ou do lábio (Cochrane, 2007b).  

Apesar do fenobarbital ser um anticonvulsivo bastante eficaz, tem no entanto a desvantagem 

de penetrar lentamente no SNC demorando cerca de 15 a 20 minutos a actuar após a 

administração IV (Berendt, 2004). O fenobarbital pode ser administrado numa dose de 5-10 

mg/kg em bolus IV no cão que não esteja em terapia prévia com fenobarbital, de modo a 

assegurar uma protecção neuronal de longa acção (Berendt, 2004). A dose para gato é de 2-4 

mg/kg em bolus IV, tal como num cão que já se encontre a efectuar uma terapia com 

fenobarbital (Olby, 2005a). Podem aplicar-se as seguintes fómulas de modo a calcular as 

doses IV iniciais para que o fenobarbital (PB) adquira rapidamente as concentrações séricas 

terapêuticas: PB Total Gato IV (mg) = Peso (Kg) x 0,9 (L/kg) x 15 (µg/mL) ou PB Total Cão 

IV (mg) = Peso (Kg) x 0.8 (L/kg) x 25 (µg/mL) (Podell, 1998). O fenobarbital deve ser 

administrado lentamente (Berendt, 2004). 

O diazepam em infusão contínua deve ser iniciado numa dose de 0.5-1 mg/kg/h no cão e 0.5 

mg/kg/h no gato (Quesnel, 2005). Pode-se diluir o diazepam numa solução de dextrose 5% ou 

NaCl 0,9% (Chrisman et al., 2003). O diazepam liga-se às superfícies de plástico e é 

inactivado pela luz, deste modo a quantidade de diazepam em infusão contínua deve ser 

preparada para uma administração de apenas 2 ou 4 horas, tapando a embalagem com um 

plástico escuro ou com papel de alumínio para evitar a exposição à luz (Chrisman et al., 

2003). A fluidoterapia deve ser cuidadosamente calculada para evitar a hiperhidratação, 

especialmente porque o edema cerebral é uma complicação potencial do SE prolongado 

(Cochrane, 2007b). Se as convulsões forem controladas com estas medidas durante 12 horas, 

devem reduzir-se as doses de diazepam em infusão contínua em 50% cada 4 a 6 horas 

(Chrisman et al., 2003). Se as convulsões recorrerem, então a dose deve ser aumentada ao 

nível prévio e voltar a reduzir-se posteriormente (Chrisman et al., 2003). 

Os barbitúricos possuem os mesmo efeitos adversos que as benzodiazepinas, pelo que a sua 

adição ao diazepam aumenta deste modo o risco de se desenvolverem efeitos adversos sérios 

como depressão cardíaca e respiratória (Berendt, 2004). Nos casos de SE refractário, o animal 

tem de ser anestesiado com pentobarbital (os barbituratos induzem coma) (Berendt, 2004). O 

pentobarbital é considerado superior ao fenobarbital, uma vez que atinge uma concentração 

eficaz no cérebro mais rapidamente (Steffen & Grasmueck, 2000). O pentobarbital pode ser 

administrado em bolus IV numa dose de 2-5 mg/kg, seguido de uma infusão contínua de 5 

mg/kg/hora (Quesnel, 2005). Deve manter-se o animal sob monitorização constante e em 

tratamento de suporte: entubação, ventilação, prevenção e correcção da hipotermia e da 

hipotensão (Quesnel, 2005). É importante ter em atenção de que, aquando da recuperação da 
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anestesia, o animal pode agitar-se violentamente e gemer, o que não se deve confundir com 

convulsões (Steffen & Grasmueck, 2000 ). Para se poder diferenciar, deve-se auscultar e 

tentar mover o animal. Se não for uma convulsão, a frequência cardíaca geralmente não está 

aumentada, e os movimentos irão diminuir à medida que se movimenta o animal (Olby, 

2005a).  

O propofol também pode ser utilizado na indução da anestesia nos casos de SE refractário 

(Berendt, 2004). Pode ser administrado em cães, em bolus IV na dose de 4-6 mg/kg 

lentamente de modo a evitar depressão respiratória e cianose, seguido por infusão contínua 

numa taxa de 0.1-0.3 mg/kg/hora, durante várias horas (Quesnel, 2005; Steffen & Grasmueck, 

2000). No gato o propofol tem sido associado a anemia por corpos de Heinz e anemia 

hemolítica, pelo que o hematócrito é importante na monitorização, e a dose em infusão 

contínua deve ser a menor possível, assim como a duração do tratamento que deve ser o mais 

breve possível (Cochrane, 2007b). 

O propofol oferece algumas vantagens em relação aos barbitúricos convencionais devido a 

algumas das suas propriedades farmacocinéticas, como clearance rápida e menor tempo de 

semi-vida de eliminação (Steffen & Grasmueck, 2000). Os efeitos antiepilépticos do propofol 

têm sido explicados pela sua provável actividade GABA-agonista e pelas suas propriedades 

depressoras uniformes através do SNC (Steffen & Grasmueck, 2000). No cão e no gato, o 

propofol tem sido utilizado com sucesso no maneio de convulsões após o tratamento cirúrgico 

de shunts porto-sistémicos (Steffen & Grasmueck, 2000). O propofol diminui o consumo de 

oxigénio pelo cérebro e diminui a pressão intracraniana, pelo que é de valor monitorizar a 

pressão sanguínea e a saturação em oxigénio, uma vez que pode ocorrer hipotensão e 

depressão respiratória com a administração do propofol (Cochrane, 2007b). Pode ser mesmo 

necessário entubar e ventilar o paciente (Quesnel, 2005). 

Um estudo efectuado por Steffen & Grasmueck (2000) demonstrou que o propofol pode ser 

aplicado como um fármaco anticonvulsivo em vários casos de patologias intracranianas, 

podendo ser administrado como uma alternativa ou como adjvante terapêutico dos 

barbitúricos (Steffen & Grasmueck, 2000). Contudo, quando utilizado como adjuvante, deve 

ter-se um cuidado adicional, já que os seus efeitos adversos hemodinâmicos e respiratórios 

podem ser potenciados pelos barbitúricos (Steffen & Grasmueck, 2000). 

Serrano, Hughes & Chandler (2006) reportaram o uso de quetamina no maneio do SE 

refractário num cão. Segundo os autores, este animal já tinha sido medicado com diazepam 

rectal, intranasal, e em infusão contínua, propofol em bolus e depois em infusão contínua, 

com resultados pouco satisfatórios. Qualquer tentativa de reduzir a dosagem do propofol 

resultava na recurrência da actividade convulsiva. Os autores administraram então quetamina 
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em bolus IV (5 mg/kg), seguidos de infusão contínua (5 mg/kg/hora), obtendo finalmente 

resultados satisfatórios. Deste modo, os autores concluiram que o caso descrito corrobora, que 

a quetamina poderá desempenhar um papel no maneio do SE refractário, apesar de se tratar de 

apenas um único caso clínico. 

A terapia anticonvulsiva específica inicial baseia-se em fármacos que aumentam a 

transmissão sináptica GABAérgica (Serrano et al., 2006). A resposta à terapia no SE é 

variável e as convulsões tornam-se mais refractárias ao tratamento, nas últimas fases do SE, 

após actividade convulsiva prolongada (Serrano et al., 2006). A quetamina é um antagonista 

dos receptores ácido N-metil-D-aspártico (NMDA) e é principalmente utilizada como agente 

anestésico ou sedativo (Serrano et al., 2006). A activação dos receptores NMDA não está 

presente nas fases iniciais do SE, pelo que o antagonismo destes receptores tem demonstrado 

ser benéfico apenas no SE refractário ou prolongado (Serrano et al., 2006). 

Se o paciente estiver hipertérmico, se se suspeitar de edema cerebral, ou se a actividade 

convulsiva se prolongar por mais de 15 minutos, então deve administrar-se manitol numa 

dose de 1.0 g/kg IV lentamente durante aproximadamente 15 a 20 minutos (Nelson & Couto, 

2005). Administrar também corticosteróides como o fosfato de dexametasona numa dose de 1 

mg/kg IV ou succinato de metilprednisolona a 30 mg/kg IV e tiamina numa dose de 2 mg/kg 

IM (Nelson &Couto, 2005). 

À medida que as convulsões diminuem, há que assegurar que as vias aéreas estão 

desimpedidas e providenciar uma oxigenação adequada, assim como monitorizar as 

frequências cardíaca e respiratória, a temperatura corporal, a pressão sanguínea e se possível 

determinar os níveis dos gases sanguíneos (Cochrane, 2007b). Assim que possível, deve 

proceder-se à recolha de sangue para medir de imediato a glucose sanguínea (Olby, 2005a). 

Se o animal estiver em hipoglicémia (menos de 60 mg/dl) deve administrar-se 2 ml/kg IV de 

Dextrose 50% (Nelson & Couto, 2005; Berendt, 2004). Outros testes diagnósticos importantes 

a fazer são: hemograma, bioquímicas sanguíneas gerais (ALT, AST, FAS, ureia, creatinina, 

ácidos biliares, amónia, ionograma) e análise de urina (Olby, 2005a). Se o paciente estiver a 

fazer tratamento anticonvulsivo será necessário conferir os níveis séricos de fenobarbital e/ou 

brometo de potássio através do seu doseamento (Olby, 2005a).  

Os exames físico e neurológico devem ser efectuados. O exame neurológico durante a fase 

pós-ictal pode ser anormal como resultado de distúrbios neuronais secundários ao SE 

(Cochrane, 2007b). Estes déficits devem ser simétricos e geralmente incluem cegueira, 

desorientação, alterações comportamentais, fraqueza generalizada e incoordenação, 

desaparecendo em algumas horas ou mesmo em alguns dias após a resolução do status 

epilepticus (Cochrane, 2007b). Por outro lado, déficits assimétricos ao exame neurológico, 
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como déficits no reflexo de ameaça, na sensação do septo nasal e/ou déficits nas reacções 

porturais, são considerados indicadores significativos de doença estrutural cerebral como 

causa do status epilepticus (Cochrane, 2007b). Outros indicadores, mas de pobre prognóstico, 

incluem opistotónus e rigidez descerebrada, que são sugestivos de herniação cerebral 

(Cochrane, 2007b).  

 Devem ainda tratar-se quaisquer complicações que possam surgir, como diminuir a 

temperatura corporal em animais com hipertermia (Berendt, 2004). A acidose láctica que se 

desenvolve é normalmente revertida com o controlo da respiração e da actividade convulsiva, 

sendo raramente necessário o tratamento com bicarbonato de sódio (Berendt, 2004). 

Se se suspeitar de hipocalcémia, deve ser administrado por via endovenosa 0.5-1 ml/kg de 

gluconato de cálcio a 10%, lentamente, até que seja eficaz (Nelson & Couto, 2005). Deve 

ainda ser iniciada fluidoterapia com NaCl 0.9% IV a 10 ml/kg/hora (Nelson & Couto, 2005).  

Assim que o paciente esteja estabilizado, a etiologia do SE deve ser pesquisada, uma vez que 

uma doença aguda do SNC requer uma terapia direccionada para a lesão primária (Berendt, 

2004). Sendo assim, deve proceder-se ainda à recolha da história clínica do paciente, sendo 

importante recolher dados específicos que possam conduzir a cuidados específicos, tais como 

eventual exposição a tóxicos ou trauma craniano, actividade convulsiva e medicações ou 

doenças prévias (Berendt, 2004). 

Assim que o animal for capaz de deglutir, deve ser iniciada uma terapia anticonvulsiva oral 

ou, no caso de pacientes tratados previamente para convulsões, devem ser efectuados 

ajustamentos na dose e/ou considerar a adição de outro(s) fármaco(s) anticonvulsivo(s) (Olby, 

2005a). 

Podem ocorrer falhas terapêuticas no status epilepticus. Nestes casos, os parâmetros clínicos 

devem ser reavaliados. Os erros mais comuns que levam frequentemente a falha terapêutica 

incluem: dosagem insuficiente de fármacos anticonvulsivos, injecções contínuas de diazepam 

numa fase avançada do status epilepticus, falha em identificar a causa subjacente ou em 

identificar as complicações do próprio status epilepticus (Berendt, 2004). 



 56

 

Tempo Maneio clínico Tratamento Médico 
 

 

0-5 

minutos 

• História 
• Exame Físico 
• Exame Neurológico 
• Observar a actividade convulsiva 
• Fornecer oxigénio 
• Via endovenosa (catéter de maior 

diâmetro) 
• Hemograma, bioquímicas sanguíneas 

e gases sanguíneos 
• ECG, pulsoximetria 

  
Identificar etiologia! 

 
 
 

 

• Diazepam 1 mg/kg  (cão) ou 0.5 

mg/kg (gato) IV/bolus rectal  

 

 

5-15 

minutos 

• Se hipoglicémia: 50% glucose (veia 
central) 

• Tratar a acidose 

• Diazepam 1 mg/kg IV 

• Pode repetir-se mais uma vez 5 

minutos depois 

 
 
 
 
15-30 

minutos 

 
 
 
 
 

• Monitorização intensiva do paciente 

• Se o Diazepam parar as 
convulsões: 
Administrar fenobarbital: 5 - 10 
mg/kg (até 20 mg/kg) em bolus 
(100 mg/min) – para prevenir 
recurrência das convulsões 

• Se as convulsões continuam: 
Administrar fenobarbital: 5 - 10 
mg/kg (até 20 mg/kg) em bolus 
(100 mg/min) –  para parar as 
convulsões 

 

 

30-60 

minutos 

 

• Monitorização contínua do paciente 
• Entubar 
• Ventilar (O2) 
• Regular a pressão sanguínea 
• Observar/ tratar edema cerebral 

(metilprednisolona ou manitol) 
• Tratamento contínuo de possíveis 

complicações 

Se o status epilepticus continua após o 
fenobarbital IV induzir coma com 
anestesia geral: 

• Pentobarbital (2 - 8 mg/kg em 
bolus IV) 

• Propofol (4 mg/kg) 
 
• Metilprednisolona (30 mg/kg/ em 

bolus IV – tratamento contínuo 
com 15 mg/kg cada 2 horas 
durante 24 horas) 

• Manitol (1g/kg) 
 

 

Tabela 5 – Maneio clínico e protocolo terapêutico do status epilepticus (adaptado de Berendt, 2004). 
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8 OUTRAS OPÇÕES TERAPÊUTICAS 

Nos casos de epilepsia refractária, nos quais já se tentaram utilizar todos os fármacos e 

combinações de fármacos anti-convulsivos possíveis e, mesmo assim, o animal ainda 

apresenta crises epileptiformes, é bom saber que existem outras opções terapêuticas, 

tratamentos não médicos e que podem funcionar e ajudar o animal a ter alguma qualidade de 

vida. 

No campo das Medicinas Alternativas, surgem assim a Acupunctura e a Homeopatia que 

devem ser efectuadas por médicos veterinários qualificados nestas áreas. Outras hipóteses são 

a estimulação vagal e o maneio dietético com dieta cetogénica. 

Num estudo recente realizado por Varshney (2007) a Belladona 200C foi administrada a 10 

cães com epilepsia idiopática. Os resultados demonstraram que, na maioria dos casos, as 

convulsões foram controladas com sucesso num mês e que com a continuação do tratamento, 

não foram reportados mais ataques. O estudo revelou ainda que se o tratamento fosse 

interrompido de forma abrupta, poderia precipitar episódios convulsivos. Ao contrário dos 

fármacos que induzem as enzimas hepáticas, como por exemplo o fenobarbital, a actividade 

das enzimas hepáticas permaneceram dentro dos valores normais mesmo após 4 meses de 

terapia com Belladona. 

Tem vindo a demonstrar-se com alguns estudos em humanos e animais, de que a estimulação 

vagal pode, em alguns casos, prevenir ou reduzir as convulsões. O mecanismo exacto da 

estimulação vagal permanece desconhecido (Berendt, 2004). Contudo, sabe-se que a 

estimulação vagal por compressão digital ocular (reflexo oculocardíaco) pode abortar algumas 

crises epileptiformes em alguns cães, apesar do seu sucesso ser limitado (Berendt, 2004; 

Chandler, 2006). Cada olho é comprimido na órbita manualmente por aplicação de uma 

pressão digital na pálpebra superior durante 10 a 60 segundos (Thomas, 2000). 

A estimulação do nervo vago é um tratamento aprovado para pacientes epilépticos humanos 

com convulsões focais e fármaco-resistentes (Chandler, 2006). O método mais utilizado 

involve um implante que é introduzido por via subcutânea e que estimula o nervo vago 

cervical esquerdo (Chandler, 2006). 

Num estudo efectuado por Muñana et al. (2002) foi avaliada a estimulação vagal eléctrica 

como terapia para a epilepsia refractária em 10 cães. Os resultados não mostraram uma 

diferença significativa relativamente ao grupo controlo quanto à frequência, duração ou 

severidade das convulsões detectadas num período de 13 semanas de tratamento. No entanto, 

durante as últimas 4 semanas de terapia, verificou-se uma diminuição na média da frequência 

das convulsões, quando comparada com o período de controlo. Foram documentadas algumas 
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complicações menores tais como bradicardia, apneia e assistolia transitórias durante a 

experiência. Outras complicações como formação de seromas, migração subcutânea do 

gerador e síndrome de Horner transitório após o período experimental também foram 

reportadas. Os resultados deste estudo sugerem que a estimulação vagal poderá, 

potencialmente, revelar-se um procedimento seguro em cães. Parece ser eficaz em alguns cães 

e poderá vir a ser uma forma alternativa para o controlo das convulsões quando o tratamento 

com fármacos anti-convulsivos falhou. 

A dieta cetogénica, é uma dieta rica em gordura e pobre em proteínas e carbohidratos 

(Berendt, 2004). Este tipo de dieta é usado no tratamento de convulsões em crianças e alguns 

adultos (Berendt, 2004). Recentemente, tem vindo a desenvolver-se um especial interesse 

nesta dieta para o controlo de convulsões nos animais. Pensa-se que a elevada concentração 

de corpos cetónicos possa controlar a frequência e severidade das convulsões, no entanto o 

mecanismo bioquímico de como a dieta cetogénica se processa permanece ainda 

desconhecido (Kortz, 2005). É possível que seja mais difícil induzir a cetose no cão do que 

nos humanos, uma vez que os cães são mais resistentes à cetose induzida pela fome do que os 

humanos, pelo que actualmente desconhece-se se a dieta cetogénica poderá ser ou não um 

tratamento antiepiléptico eficaz nos cães (Chandler, 2006; Thomas, 2000). A cetose, 

desidratação e acidose, desempenham um papel diferente na alteração do equilíbrio ácido-

base, distribuição de água e electrólitos, concentração lipídica e reservas energéticas cerebrais 

(Kortz, 2005). A dieta cetogénica pode ter uma acção central no cérebro que resulta num 

melhor controlo das convulsões. Contudo, são ainda necessários mais estudos que 

demonstrem os benefícios deste tipo de dieta na prevenção de convulsões. 



 59

III. ESTUDO DOS CÃES EPILÉPTICOS OBSERVADOS NO 
PERÍODO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

 

1.  MATERIAL E MÉTODOS 

Foi efectuado um estudo retrospectivo de cães epilépticos que apareceram para consulta no 

Hospital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária, no período compreendido entre 17 de 

Setembro de 2007 e 25 de Janeiro de 2008.  

Foram registados 30 casos de cães que apresentavam história de convulsões e que podia ou 

não ser o motivo da consulta. 

Só foram incluidos neste estudo, os animais que apresentavam história de terem tido mais do 

que uma convulsão, assim como diagnóstico suspeito de epilepsia idiopática ou epilepsia 

sintomática. Não foram deste modo incluidos os animais que apresentavam convulsões por 

alterações extracranianas. Outros critérios de inclusão foram obtidos através de um 

questionário efectuado por entrevistas ao telefone com os proprietários dos animais (anexo 1). 

Nesse questionário telefónico as perguntas foram as seguintes: raça, sexo, idade, se é inteiro 

ou castrado, história de traumatismo craniano ou infecção do SNC, idade do 1º ataque, 

frequência dos ataques, distribuição dos ataques, factores relacionados com os ataques, sinais 

de pródromo, duração do ictus, tipos de convulsões (convulsões generalizadas primárias, 

convulsões tónicas, convulsões clónicas, convulsões tónico-clónicas, convulsões parciais ou 

convulsões parciais com generalização secundária), presença ou ausência de sinais motores 

localizados, sinais paroxísticos do comportamento, sinais autonómicos, duração da fase de 

pós-ictus, sinais manifestados na fase de pós-ictus, exames complementares de diagnóstico e 

tratamento(s) efectuado(s). 

O diagnóstico de epilepsia sintomática, por tumor cerebral, foi confirmado através da 

realização de uma TAC. O diagnóstico suspeito de epilepsia idiopática foi proposto após a 

análise das informações obtidas pela história pregressa, exames físico e neurológico normais, 

resultados normais das análises sanguíneas efectuadas e realização de TAC com resultado 

normal em 5 animais, de modo a excluir as causas extracranianas e sintomáticas. 

Dos 30 cães registados inicialmente, apenas 14 corresponderam aos critérios de inclusão. 

Os dados obtidos por telefone através dos proprietários dos animais, possibilitaram a 

construção de uma base de dados construída no formato de tabela EXCEL, contendo as 

informações recolhidas (anexos 2a, 2b e 2c). 
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2. RESULTADOS 

Dos 14 cães incluidos neste estudo, 4 eram fêmeas, 2 das quais castradas, e 10 eram machos, 

dos quais apenas 1 tinha sido submetido a castração. Os restantes 11 animais, fêmeas e 

machos, eram inteiros (figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 5 – Distribuição dos animais por sexo e por serem ou não inteiros. 

 
A raça mais frequente foi Labrador Retriever (4/14 animais), seguida de 3 cães de raça 

indeterminada, 2 caniches e 1 animal de cada uma das seguintes raças: Rottweiller, cruzado 

de Perdigueiro, Golden Retriever, Serra da Estrela e Schipperke. 

A idade dos animais estava compreendida no intervalo entre os 3 e os 16 anos de idade, sendo 

a média 7.5 anos de idade. A maioria dos cães (3) tem no entanto 5 ou 7 anos de idade (figura 

6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Distribuição do sexo e da idade dos animais. 
 

Nenhum dos cães apresentava história de ter tido algum trauma craniano prévio e apenas 1 

tinha suspeita de ter tido infecção por esgana quando cachorro, tendo sido efectuada uma 

titulação de anticorpos com resultado porém duvidoso. 
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Dos 14 cães, apenas 3 foram diagnosticados com epilepsia sintomática por tumor cerebral, 

enquanto os restantes 11 animais eram suspeitos de apresentar epilepsia idiopática. 

A idade do 1º ataque varia muito entre os 3 meses de idade e os 15 anos, sendo interessante 

verificar que os 3 animais mais velhos foram diagnosticados com tumor cerebral. Nos cães 

suspeitos de epilepsia idiopática, a idade do 1º ataque varia entre os 3 meses de idade e os 7 

anos, sendo que a maior prevalência (4/11) manifestou o seu primeiro ataque epileptiforme 

aos 3 anos de idade (figura 7).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Distribuição do número de animais de acordo com a sua idade ao 1º ataque epileptiforme e 
o diagnóstico suspeito. 

 
A frequência das convulsões, após o ínício da medicação anticonvulsiva, é também muito 

variável (figura 8). É de notar contudo, que os 3 cães diagnosticados com tumor cerebral são 

os que apresentam uma maior frequência de ataques, sendo que 1 deles tinha ataques 

convulsivos 2-3 vezes por dia e os restantes 2 tinham uma média de 2 convulsões por mês. 

Contudo, 1 cão suspeito de ter epilepsia idiopática apresentava igualmente uma frequência de 

ataques de 2 vezes por mês. Nos restantes animais, com diagnóstico suspeito de epilepsia 

idiopática, a frequência das convulsões variava entre 1 ataque por mês (2/11), 2 ataques por 

mês (1/11), 1 ataque em cada 2 meses (6/11), 1 ataque em cada 4 meses (1/11) e 2 ataques em 

3 anos (1/11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 – Distribuição do número de animais de acordo com a frequência dos ataques epileptiformes 

e o diagnóstico suspeito. 
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Quanto à distribuição dos ataques, é curioso constatar que em nenhum dos cães 

diagnosticados com epilepsia secundária por tumor cerebral, as convulsões eram apenas 

isoladas (figura 9). Em 2 destes animais, as convulsões podiam ser isoladas ou em salva, e 

somente num cão, as convulsões eram sempre em salva. Nos animais com epilepsia 

idiopática, a distribuição dos ataques variava entre apenas isolados (5/11) e em salva ou 

isolados (6/11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Relação entre a distribuição dos ataques e o diagnóstico suspeito. 
 
Apenas 2 proprietários conseguiram identificar e relacionar algum factor que pudesse 

despoletar um ataque epileptiforme, tais como situações de excitação (1/11) ou de ansiedade e 

stress (1/11). 

Os sinais de pródromo passaram despercebidos a muitos dos donos (8/14). A procura do dono 

foi o sinal mais identificado (4/6), seguido de “correr em fuga” (2/6) e outros sinais menos 

identificados como procura de atenção, ansiedade, prostração, hiperactividade e respiração 

ofegante. 

A duração média do ictus foi, segundo todos os donos igual ou inferior a 5 minutos, com 

excepção de um único caso, em que o proprietário estimou demorar cerca de 10 minutos.  

Quanto ao tipo de convulsões, a maioria dos animais apresentava convulsões generalizadas 

primárias (10/14), enquanto 5/14 cães manifestava convulsões parciais (figura 10), 

traduzindo-se em sinais motores localizados como tremores dos membros posteriores (2/5), 

movimentos de “mastigar” (2/5), flexão da cabeça (2/5) e tremores da cabeça e pescoço (1/5).  

É de notar porém, que um paciente apresentava estes 2 tipos de convulsões. Destes 5 cães, 4 

manifestavam as convulsões parciais seguidas de generalização secundária (4/14).  
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Figura 10 – Distribuição do número de animais e do tipo de convulsão manifestada. 

 
A maioria dos animais manifestava convulsões com movimentos tónico-clónicos (11/14). 

Porém, 5/14 cães apresentava convulsões com movimentos tónicos, e somente 1/14 

apresentou convulsões atónicas. Nenhum dos 14 cães manifestou quaisquer convulsões com 

movimentos exclusivamente clónicos. 

Uma grande parte dos proprietários que participaram neste estudo, não consegue identificar 

quaisquer sinais paroxísticos do comportamento (6/14). A principal alteração comportamental 

descrita foi a “procura de atenção” (6/8), seguida de sinais de medo (3/8), excitação (2/8), 

hiperactividade (2/8), ansiedade (2/8) e agressividade não provocada (1/8). 

O sinal autonómico mais frequentemente observado foi a hipersiália (9/14), seguido de 

micção (8/14), defecação (7/14), vómito (3/14) e dilatação pupilar (2/14). Apenas em 1 

paciente não se verificou a presença de qualquer um destes sinais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 – Caracterização dos sinais autonómicos exibidos pelos animais. 
 
A maioria dos animais fica exausta (7/14) e desorientada (6/14) na fase de pós-ictus. Outros 

sinais do pós-ictus manifestaram-se como cegueira transitória (4/14), sede (4/14), fraqueza 

muscular (2/14), excitação (2/14), fraqueza dos membros posteriores (1/14), fome (1/14), não 

reconhecimento dos donos (1/14) e agressividade não provocada (1/14). Em 2 pacientes não 

foram contudo identificados quaiquer sinais do pós-ictus e, segundo os seus proprietários, 
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estes animais ficavam imediatamente após o ataque epileptiforme com postura e 

comportamento totalmente normais. 

Dos 12 animais nos quais foram identificados sinais pós ictais, em 7 a fase pós-ictus não 

ultrapassava os 5 minutos de duração, em 3 o tempo médio era de 15 minutos, 1 demorava 

cerca de 30 minutos a recuperar dos ataques, assim como apenas 1 manifestava sinais de pós-

ictus durante os 2-3 dias seguintes ao ataque. 

No decurso do procedimento diagnóstico das convulsões, todos realizaram hemograma e 

bioquímicas sanguíneas, que se revelaram com resultados normais, excluindo deste modo as 

causas extracranianas. Dos 14 pacientes, foi realizada uma TAC em 8 deles, dos quais 3 

revelaram a presença de neoplasias intracranianas. Foram também realizadas radiografias 

(2/14) e ecografias abdominais (2/14). 

A terapêutica instituída nos cães com diagnóstico de epilepsia sintomática foi o fenobarbital 

(2/3) e diazepam (1/3) como tratamento de emergência aquando de um ataque epileptiforme. 

Nos animais com suspeita de epilepsia idiopática a terapêutica de eleição foi o fenobarbital 

utilizado em monoterapia (5/11), seguido de fenobarbital em associação com brometo de 

potássio (4/11). O diazepam foi administrado em 7 animais em situações de emergência. Em 1 

cão, com epilepsia idiopática refractária ao tratamento anticonvulsivo convencional, isto é, 

fenobarbital e/ou brometo de potássio, foi associado gabapentina que posteriormente, por 

razões financeiras, foi substituida por topiramato. Apenas 1 paciente não tinha iniciado ainda 

qualquer tratamento anticonvulsivo.  
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3. DISCUSSÃO 

O estudo apresentado anteriormente incidiu apenas numa amostra relativamente pequena de 

cães, o que não implica que não tenham aparecido gatos para consulta com história de 

convulsões. Na verdade, houve mesmo um gato com suspeita de epilepsia idiopática, um 

achado pouco frequente, uma vez que segundo Rusbridge (2005) a epilepsia idiopática é 

muito menos comum no gato do que no cão. Porém, este animal não foi incluido no estudo 

por razões estatísticas. 

É importante salientar que este estudo foi baseado numa amostra relativamente pequena de 

animais e que os resultados foram analisados tendo como única fonte as informações 

subjectivas dos proprietários dos animais, pelo que algumas conclusões podem não estar de 

acordo com o que está descrito geralmente na bibliografia. 

Segundo os resultados deste estudo, há uma maior proporção de animais com diagnóstico 

suspeito de epilepsia idiopática (11/14), em detrimento dos animais diagnosticados com 

neoplasias intracranianas (3/14). Este facto é discutível, porque durante o estágio curricular 

assisti a várias TACs cranianas de cães em que foi possível identificar uma neoplasia. No 

entanto, vários destes animais vinham de consultas externas ao Hospital Escolar da Faculdade 

de Medicina Veterinária, aparecendo exclusivamente para a realização da TAC. Outros cães, 

que foram acompanhados no Hospital da FMV, acabaram por ser eutanasiados após o 

resultado positivo da TAC, e as suas informações clínicas não foram recuperadas de modo a 

poderem ser incluidas neste estudo.   

A idade do 1º ataque convulsivo nos cães deste estudo situa-se num intervalo bastante 

alargado, variando entre os 3 meses de idade e os 15 anos. Foram os animais mais velhos que 

participaram no estudo (com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos de idade), os que 

foram diagnosticados com tumor cerebral o que permite concluir que há maior probabilidade 

de os cães mais idosos terem como causa subjacente do quadro convulsivo um processo 

neoplásico cerebral, razão pela qual Podell (2004) recomenda que todos os cães com mais de 

7 anos de idade que apareçam para consulta com história recente de episódios convulsivos, 

independentemente da frequência e padrão convulsivo e dos resultados obtidos no exame 

neurológico, devem ser sistemáticamente submetidos a TAC ou Ressonância Magnética 

(RM), de modo a excluir causas sintomáticas como tumores cerebrais.  

Nos cães com epilepsia idiopática suspeita, a idade ao 1º ataque reduz-se substancialmente, na 

medida em que se situa entre os 3 meses de idade e os 7 anos. Este resultado está de acordo 

com o que foi descrito por Chandler (2006), isto é, que nos cães com epilepsia idiopática a 

idade do 1º ataque ocorre geralmente entre os 6 meses e os 6 anos de idade, embora 
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ocasionalmente possa ocorrer em idade tão precoce como aos 3 meses de idade ou, por outro 

lado, numa idade tão tardia como até aos 10 anos de idade. 

A frequência dos ataques convulsivos surge como um dado importante na medida em que nos 

indica que o quadro clínico pode ser complicado. De acordo com os resultados obtidos, os 

animais com maior frequência de convulsões eram os que tinham pior prognóstico, 

nomeadamente tumores cerebrais. Contudo, foi possível verificar que um dos cães com 

suspeita de epilepsia idiopática tinha também uma das frequências mais elevadas (cerca de 2 

ataques por mês). Este paciente tinha epilepsia refractária à terapêutica, que só se conseguiu 

controlar de forma mais aceitável adicionando outros fármacos aos convencionais 

fenobarbital e brometo de potássio, como a gabapentina ou o topiramato.  

Apesar de os resultados para a distribuição dos ataques convulsivos mostrarem que há uma 

diferença entre os animais com epilepsia secundária e os animais com epilepsia idiopática, 

isto é, nos primeiros as convulsões podiam ser isoladas ou em salva ou somente em salva, e 

nunca apenas isoladas, mas por outro lado, nos animais com epilepsia idiopática as 

convulsões distribuiam-se em isoladas ou em salva ou apenas isoladas, e nunca apenas em 

salva. Esta diferença não é significativa, porque tanto os animais com epilepsia sintomática 

como os com epilepsia idiopática podem apresentar os dois tipos de distribuição das 

convulsões: isoladas e/ou em salva. É impossível prever, apenas pela distribuição das 

convulsões qual o tipo de epilepsia (sintomática ou idiopática) que o animal possa apresentar. 

Nos pacientes epilépticos, os ataques convulsivos poder ser provocados por factores externos 

como a excitação ou agitação, flashes de luz e privação de sono (Berendt, 2008). No estudo 

efectuado, os ataques epileptiformes foram associados a factores como stress, excitação ou 

ansiedade, em dois dos animais em estudo.  

Em alguns casos o ictus pode ser precedido por pródromo que, nos cães, se manifesta 

geralmente por excitação, e pode-se prolongar por horas a dias (Berendt, 2008). O pródromo é 

o fenómeno comportamental que precede o início de uma convulsão e que, muitas vezes, 

permite mesmo aos donos dos animais “prever” o início de uma convulsão (Podell, 2004). 

Segundo Thomas (2000) os pródromos são eventos pré-ictais que podem ser prolongados no 

entanto, quando questionados sobre se notavam quaisquer alterações comportamentais 

momentos a horas antes do ataque epileptiforme propriamente dito, os proprietários dos 

animais que reconheciam estas alterações comportamentais, nunca descreveram qualquer 

comportamento anómalo que antecedesse o ictus em mais de aguns minutos. Sendo assim, 

fica a dúvida se estes comportamentos poderiam ser confundidos com alterações paroxisticas 

do comportamento, traduzindo-se em convulsões parciais. É também importante verificar que 

mais de metade dos donos (8/14) não conseguiu identificar quaisquer sinais de pródromo, o 
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que se pode explicar em alguns casos, por os donos não estarem presentes nestes momentos, 

sendo-lhes impossível detectá-los. 

A duração do ictus foi, com a excepção de um único caso, inferior ou igual a 5 minutos. Está 

descrito que os ataques convulsivos têm uma curta duração, que pode ir de segundos a poucos 

minutos (Podell, 2004). É preciso ter em mente que, na maioria dos casos, os proprietários 

dos animais não conseguem distinguir os sinais da fase de ictus dos da fase de pós-ictus e que, 

podem afirmar que a duração do ataque tem uma maior duração do que aquela que realmente 

se verifica (Berendt, 2004). Para além disso, a maioria dos donos teve alguma dificuldade em 

responder a esta pergunta, justificando que a aflição de ver o seu animal de estimação num 

quadro convulsivo os impedia de contabilizar efectivamente a duração de um ataque. 

Os animais com epilepsia idiopática, exibem geralmente convulsões do tipo generalizado e 

tónico-clónicas, mas também podem ser do tipo focal com ou sem generalização secundária. 

Alguns pacientes podem mesmo exibir mais do que um tipo convulsivo (Nelson&Couto, 

2005). 

A epilepsia sintomática é caracterizada por convulsões parciais com ou sem generalização 

secundária. Um paciente com epilepsia sintomática pode apresentar ou não sinais 

neurológicos concomitantes no período inter-ictus. De acordo com os resultados obtidos neste 

estudo, os 3 animais diagnosticados com epilepsia sintomática manifestavam, segundo a 

descrição dos donos, convulsões generalizadas primárias, sem nunca terem sido identificados 

quaisquer sinais de convulsões parciais prévias seguidas de generalização secundária. 

A esmagadora maioria dos animais manifestava, segundo os seus proprietários, convulsões 

primárias generalizadas, em que havia perda de consciência desde o início do ataque, assim 

como movimentos musculares descritos como espasmos generalizados. É importante salientar 

que alguns destes cães podiam apresentar convulsões parciais com generalização secundária, 

uma vez que os sinais de convulsões parciais se manifestam geralmente em apenas alguns 

segundos (Quesnel, 2005; Berendt, 2008), e que alguns dos donos confessavam não assistir ao 

início dos ataques, só se dando conta que o animal estava a ter efectivamente um ataque 

quando se apercebiam dos movimentos tónico-clónicos exuberantes. 

A verdade é que as convulsões generalizadas são facilmente reconhecidas, enquanto que os 

sinais de convulsões parciais podem passar despercebidos ou serem confundidos com 

problemas comportamentais ou gastrointestinais, por exemplo (Berendt et al., 2004). 

Apenas um animal exibia convulsões parciais sem generalização secundária, enquanto os 

restantes 4 animais exibiam convulsões parciais mas com generalização secundária. 
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De acordo com Berendt et al. (2004), as convulsões parciais podem ser classificadas em sinais 

paroxisticos do comportamento, sinais motores localizados e sinais autonómicos, sendo que 

muitas vezes os animais exibem uma combinação de sinais de 2 ou mais destes grupos. 

Os sinais paroxisticos do comportamento surgem assim como parte da fenomenologia das 

convulsões parciais e, dada a grande quantidade de animais descritos como manifestando 

convulsões generalizadas primárias, pode ser uma possível explicação da razão porque muitos 

dos proprietários não os conseguiram identificar (6/14). Por outro lado, alguns animais com 

descrição de convulsões generalizadas primárias, exibiam segundo os seus donos alguns 

destes sinais. Mais uma vez, fica a dúvida se não se tratariam de situações de convulsões 

parciais com generalização secundária. 

De acordo com Berendt et al. (2004), as convulsões focais com generalização secundária são 

o tipo mais comum nos cães. É importante ter em atenção de que neste estudo, a única fonte 

de informação utilizada foram as descrições dos proprietários e que estes têm, muitas vezes, 

dificuldades em reconhecer muitos dos sinais paroxisticos de comportamento como 

convulsões focais (Chandler, 2006), pelo que não seria de espantar que alguns dos animais 

referidos aqui como pertencendo ao grupo dos que exibiam convulsões generalizadas 

primárias, possam de facto pertencer ao grupo dos animais com convulsões parciais com 

generalização secundária. 

Os sinais autonómicos estão presentes na esmagadora maioria dos animais em estudo (13/14). 

Está descrito que os sinais autonómicos podem estar presentes tanto nas convulsões 

generalizadas primárias (Quesnel, 2005) como nas convulsões parciais (Berendt et al., 2004), 

pelo que os resultados obtidos não são de estranhar. 

Na fase pós-ictus, o cérebro regressa à sua função normal. Tipicamente, o animal fica 

cansado, desorientado, atáxico, com fome, com sede e/ou, por vezes, agressivo (Berendt, 

2008). De acordo com os resultados deste estudo, a fase de pós-ictus mostrou ser 

caracterizada geralmente por desorientação e exaustão por parte dos animais. Quanto à sua 

duração, a maior parte não ultrapassava os 5 minutos de duração. Sabe-se que a fase de pós-

ictus pode ter uma duração muito variável, de alguns minutos a várias horas, segundo Berendt 

(2008). 

Os meios de diagnóstico mais utilizados foram as análises sanguíneas (hemograma e 

bioquímicas sanguineas gerais), que em todos os animais incluidos neste estudo se revelaram 

com resultados normais o que possibilitou a exclusão de causas extracranianas e infecções 

sistémicas. A TAC surge como um bom meio de diagnóstico para confirmar causas 

intracranianas como neoplasias. Contudo, apenas 8/14 dos animais realizou uma TAC, 3 deles 

revelaram neoplasia craniana e 5 apresentaram resultados aparentemente normais. A TAC é 
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um procedimento dispendioso pelo que nem todos os proprietários possuem a disponibilidade 

financeira para a realizar.  

Um factor importante que não foi descrito no inquérito foi a presença ou ausência de déficits 

neurológicos inter-ictus, o que teria sido interessante perceber se todos os animais 

diagnosticados com tumor cerebral teriam esses sinais e se, eventualmente, outros animais 

teriam ou não déficits neurológicos. 

A terapêutica de 1ª escolha prescrita pelos Médicos Veterinários do Hospital da FMV é o 

fenobarbital. Se não se conseguir obter um bom controlo das convulsões ou se o animal 

começar a exibir efeitos adversos severos relacionados com este tratamento anticonvulsivo 

associou-se o brometo de potássio. O brometo de potássio é eficaz quando utilizado em 

associação com o fenobarbital (Chandler, 2006). Se mesmo assim não for possivel atingir um 

controlo adequado dos ataques epileptiformes, tentam-se então associar outros fármacos, 

como a gabapentina ou o topiramato. O diazepam revelou ser o fármaco mais utilizado em 

terapêutica de emergência em casa, o que está de acordo com o procedimento descrito em 

casos desta natureza (Quesnel, 2005; Berendt, 2004). 
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4. CONCLUSÃO 

Este estudo permitiu-me concluir que a epilepsia é uma doença bastante mais frequente do 

que inicialmente pensava. Apesar deste estudo incidir apenas numa amostra de 14 cães, no 

decorrer do meu estágio curricular, tive a oportunidade de me confrontar com muitos mais 

animais com história de convulsões, quer por causas extracranianas (hipoglicémias, 

intoxicações, etc), quer por causas sintomáticas, nomeadamente devidas a neoplasias cerebrais 

diagnosticadas após a realização de TAC, e mesmo por causas idiopáticas, mas que não 

consegui obter as informações clínicas necessárias para incluir estes animais no estudo. 

A epilepsia é uma doença que causa bastante impacto tanto emocional como financeiro nos 

proprietários dos animais, pelo que estes optam muitas vezes pela eutanásia, quando o quadro 

convulsivo do seu animal não apresenta melhorias com a medicação efectuada. Dos 14 

animais incluidos no estudo, 4 já tinham sido submetidos a eutanásia (2 com diagnóstico de 

tumor cerebral e 2 com suspeita de epilepsia idiopática) aquando da elaboração dos 

questionários por telefone. 

O prognóstico é variável em cada caso, apesar de se poder afirmar de modo muito simplista 

que a epilepsia sintomática por neoplasia cerebral representar um pior prognóstico, a epilepsia 

idiopática também pode ser de maneio difícil, especialmente se se estiver perante um caso de 

epilepsia idiopática refractária ao tratamento. 

Os ataques convulsivos manifestam-se de maneiras diferentes de animal para animal, há 

inúmeros sinais que indicam a presença de convulsões parciais e que os proprietários dos 

animais, têm dificuldades em reconhecê-los, nomeadamente os sinais paroxísticos do 

comportamento. As convulsões generalizadas são muito mais fáceis de serem reconhecidas, 

pelas características exuberantes dos sinais apresentados. No entanto, as convulsões parciais 

com generalização secundária são, muitas vezes confundidas com convulsões generalizadas 

primárias, devido à brevidade dos sinais de convulsões parciais que antecedem a 

generalização secundária. 

A resposta ao tratamento anticonvulsivo varia individualmente e é impossível prever quais os 

animais que se vão mostrar refractários à terapia. É preciso ter em atenção de que os fármacos 

anticonvulsivos existentes no mercado para uso veterinário são ainda limitados e que, apesar 

de os estudos que têm vindo a ser feitos nos animais de companhia sobre os novos fármacos 

disponíveis para Humanos revelarem-se prometedores, são francamente dispendiosos. 

Penso que o tema da Dissertação de Mestrado foi bem escolhido e, o facto de ter estagiado no 

Hospital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária, deu-me a oportunidade de me deparar 

com muitos casos de epilepsia. A casuística de animais que se apresentam para consulta no 
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Hospital da FMV é efectivamente elevada, o que me permitiu ter contacto com uma grande 

variedade de casos interessantes no decorrer do meu estágio. Apesar de considerar que os 4 

meses de estágio ser relativamente pouco tempo, a quantidade de trabalho foi elevada o que 

me possibilitou consolidar conhecimentos adquiridos previamente durante o curso, assim 

como aprender muitos outros novos conhecimentos. 

A componente prática do estágio superou as minhas expectativas, uma vez que é dada ao 

estagiário uma grande autonomia nesse aspecto, ao mesmo tempo que o facto de sermos 

sempre acompanhados e supervisionados por um Médico Veterinário dá-nos confiança para 

fazer mais e melhor. 

O estágio permitiu-me sobretudo adquirir uma visão mais prática do que é trabalhar em 

clínica de animais de companhia. É importante ter uma boa consolidação dos conhecimentos 

desta área mas também, saber como lidar com uma grande variedade de pessoas e animais. 
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V. ANEXOS 

ANEXO 1 – Inquérito efectuado por telefone aos proprietários dos animais. 

Paciente:  
Raça:  
Sexo:  
Inteiro (a):  
Idade:  

1.Há história de epilepsia em familiares? Se sim, qual o grau de parentesco?  
2. Há história de trauma craniano prévio?  
3. Há história prévia de infecção do SNC?  
4. Qual a idade em que ocorreu o 1º ataque epileptiforme?   
5. Qual a frequência dos ataques?  
6. Qual a distribuição dos ataques (isolados/ em salva)?   
7. Há factores que provoquem os ataques (ex. Stress, excitação)? Quais?   

8. Descrição da convulsão descrita pelo proprietário do animal:  

 

9. Sinais de Pródromo (quaiquer sinais antes do ataque epileptiforme, isto é, alterações 
comportamentais a longo prazo – de 30 minutos a vários dias):  
 

10. Duração dos eventos de ictus:  
 

Sinais de convulsões Generalizadas Primárias: 
 
11. Há perda de consciência no início do ataque?  
12. As convulsões estão presentes desde o início do ataque?  
13. As convulsões são tónicas, clónicas ou inicialmente tónicas seguidas de uma fase clónica?  
14. Há episódios atónicos?  

Sinais de Convulsões Parciais: 

15. Há sinais motores localizados? Em que região anatómica?   

16. Sinais paroxismais do comportamento – episódios estereotipados de alteração do 
comportamento do animal: 
 Excitação 
 Ansiedade 
 Procura de atenção 
 Hiperactividade 
 “Alucinações” como apanhar ou observar objectos imaginários 
 Agressividade não provocada 
 Sinais de medo 
 Vocalização anormal 
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17. Sinais episódicos autonómicos? 
 Hipersiália 
 Vómito 
 Defecação 
 Dilatação pupilar 
 Micção 
 
Convulsões Parciais com ou sem Generalização Secundária?  
 
18. Alguns sinais de actividade parcial convulsiva ocorrem isolados ou são seguidos de 
convulsões?  
19. Qual a duração dos sinais? 
 
Sinais de pós-ictus:  
 
20. Duração: 
 
21. Descrição do comportamento durante a fase de pós-ictus: 
 Desorientação 
 Cegueira transitória 
 Hiperactividade 
 Exaustão 
 Agressividade 
 Outros. Quais?  
 
Diagnóstico: 
 
22. Que exames complementares de diagnóstico foram efectuados? 
 Hemograma 
 Bioquímicas Sanguíneas 
 Radiografia 
 Ecografia 
 TAC 
 Ressonância Magnética 
 Análise ao Líquido Cefalorraquidiano 
 Outros. Quais?  
 
23. Foi possível conhecer o diagnóstico definitivo? Se sim, qual?  
 
Tratamento: 
 
24. Que tratamentos já foram realizados? 



 78

 
 

Paciente Raça Sexo Idade Inteiro Trauma 
craniano

Infecção 
SNC

Idade 1º 
Ataque

Frequência 
ataques

Distribuição ataques Factores 
ataques

Pródromo

ARIC Rottweiller M 8A S N N 7A 1x/ 2 meses Em salva, isolados N N sabe

BRIGHT Labrador Retriever M 5A S N N 3A 1x/ 2 meses isolados Excitação N sabe

CUCA Labrador Retriever F 9A N N N 6A 2x/ 3 anos isolados N corre em fuga, procura dono

IKE cruzado de Perdigueiro M 16A S N N 15A 2x/mês Em salva, isolados N N sabe

KIOTO Labrador Retriever M 5A S N N 3M 1x/mês isolados N ansiedade

MAIO Golden Retriever M 7A S N N 5A 1x/mês Em salva, isolados N corre em fuga, procura dono

PANTUFA Caniche M 4A N N N 1A 1x/2 meses Em salva, isolados Ansiedade, 
stress

prostrado, procura do dono e de 
atenção

PAPOILA Indeterminada F 6A N N N 5A 1x/ 4 meses isolados N hiperactividade

SEBASTIÃO Indeterminada M 5A S N Esgana? 4M 2x/mês Em salva, isolados N N sabe

TYFFON Serra da Estrela M 3A S N N 2A 1x/2 meses isolados N N sabe

NAFA Caniche F 12A S N N 12A 2-3x/dia em salva N procura dos donos, ofegante

MAGGIE Labrador Retriever F 7A S N N 3A 1x/2 meses Em salva, isolados N N sabe

SNOOPY Indeterminada M 12A S N N 11A 2x/ mês Em salva, isolados N N sabe

LUCKI Schipperke M 7A S N N 3A 1x/2 meses Em salva, isolados N N sabe
 

 
ANEXO 2a – Resultados obtidos através dos inquéritos por telefone aos proprietários dos animais. 
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ANEXO 2b – Resultados obtidos através dos inquéritos por telefone aos proprietários dos animais (continuação). 
 

Paciente Duração 
Ictus

Convulsões 
generalizadas 

Primárias

Convulsões 
tónicas

Convulsões 
Clónicas

Convulsões 
Tónico-Clónicas

Convulsões 
Atónicas

Convulsões 
Parciais

Sinais motores localizados Sinais paroxismais comportamento Sinais autonómicos

ARIC 1 min S N N S N N N não identificados hipersiália, micção

BRIGHT 1-2 min N S N N N S tremores membros posteriores excitação, hiperactividade N

CUCA <5 min S N N S N N N procura de atenção, agressividade não 
provocada, sinais de medo

hipersiália, vómito, 
micção

IKE 5 min S N N S N N N procura de atenção hipersiália, vómito, 
defecação, micção

KIOTO 3-4 min N S N N N S tremores cabeça e pescoço procura de atenção vómito, defecação, 
micção

MAIO 1 min N N N S N S tremores membros posteriores procura de atenção, sinais de medo hipersiália, defecação, 
micção

PANTUFA <1 min S N N S N S movimentos de mastigar, 
flexão da cabeça

Ansiedade, procura de atenção hipersiália, dilatação 
pupilar, micção

PAPOILA <5 min S N N S N N N excitação, hiperactividade, sinais de 
medo

defecação

SEBASTIÃO 2-3 min S N N S S N N não identificados hipersiália, defecação, 
micção

TYFFON 10 min S N N S N N N não identificados hipersiália

NAFA 5 min S S N S N N N procura de atenção, ansiedade defecação

MAGGIE 2-3 min S S N S N N N não identificados hipersiália

SNOOPY 5 min S N N S N N N não identificados hipersiália

LUCKI 3 min N S N N N S movimentos de mastigar, 
flexão da cabeça

não identificados micção, defecação, 
dilatação pupilar
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Paciente Convulsões Parciais 

com Generalização 
Secundária

Duração 
pós-ictal

Sinais pós-ictais Exames Complementares Diagnóstico suspeito Tratamento(s)

ARIC N 5 min desorientação, cegueira transitória, 
exaustão

Hemograma, Bioquímicas sanguíneas, 
TAC

Epilepsia idiopática fenobarbital, KBr

BRIGHT N 0 Não identificados Hemograma, Bioquímicas sanguíneas Epilepsia idiopática diazepam, fenobarbital

CUCA N 0 Não identificados Hemograma, Bioquímicas sanguíneas, 
TAC

Epilepsia idiopática diazepam, fenobarbital

IKE N 15 min desorientação, cegueira transitória, 
fraqueza muscular

Hemograma, Bioquímicas sanguíneas, 
TAC

Tumor cerebral diazepam 

KIOTO S 5 min exaustão, fraqueza membros posteriores Hemograma, Bioquímicas sanguíneas Epilepsia idiopática diazepam, fenobarbital

MAIO S 2-3 dias desorientação, cegueira transitória, 
exaustão, excitação

Hemograma, Bioquímicas sanguíneas, 
TAC

Epilepsia idiopática fenobarbital, KBr

PANTUFA S 5 min desorientação, cegueira transitória, 
exaustão, sede, fome, fraqueza

Hemograma, Bioquímicas sanguineas, 
radiografia, ecografia, TAC

Epilepsia idiopática diazepam, fenobarbital, KBr

PAPOILA N 5 min sede Hemograma, Bioquímicas sanguíneas Epilepsia idiopática Nenhum

SEBASTIÃO N 15 min desorientação, não reconhecimento dos 
donos, excitação

Hemograma, Bioquímicas sanguíneas, 
radiografia, TAC

Epilepsia idiopática Fenobarbital, KBr, 
Gabapentina, Topiramato

TYFFON N 30 min Exaustão Hemograma, Bioquímicas sanguíneas Epilepsia idiopática diazepam

NAFA N 5 min desorientação, exaustão Hemograma, Bioquímicas sanguíneas, 
TAC

Tumor cerebral Fenobarbital

MAGGIE N 5 min sede, exaustão Hemograma, Bioquímicas sanguíneas Epilepsia idiopática diazepam, fenobarbital

SNOOPY N 15 min agressividade não provocada Hemograma, Bioquímicas sanguíneas, 
TAC

Tumor cerebral Fenobarbital

LUCKI S 5 min sede Hemograma, Bioquímicas sanguíneas, 
ecografia

Epilepsia idiopática Fenobarbital, diazepam
 

 
ANEXO 2c – Resultados obtidos através dos inquéritos por telefone aos proprietários dos animais (continuação).



 1

 


