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Resumo 

Apesar dos avanços em neurologia veterinária na última década, as doenças do sistema 

nervoso periférico continuam a ser uma das áreas mais desafiantes no reconhecimento da 

doença, no diagnóstico e no tratamento.  

Uma tetraparesia flácida aguda e progressiva ocorre quando há uma lesão do neurónio motor 

inferior, e apresenta diversas etiologias que podem manifestar-se de forma muito semelhante. 

As quatro causas mais comuns são o botulismo, a polirradiculoneurite aguda, a paralisia da 

carraça e a miastenia gravis aguda fulminante. A polirradiculoneurite aguda e a miastenia 

gravis aguda fulminante envolvem mecanismos autoimunes, já o botulismo e a paralisia da 

carraça devem-se a toxinas que são ingeridas ou libertadas no animal, respetivamente. Os 

membros pélvicos são frequentemente afetados primeiro e a gravidade dos sinais pode variar 

de uma fraqueza muscular generalizada até uma tetraplegia com paragem respiratória. 

O objetivo desta dissertação é contribuir para o reconhecimento de lesões do neurónio motor 

inferior em cães por parte dos clínicos e para a distinção das doenças que engloba. São 

apresentados três casos clínicos de cães que deram entrada com tetraparesia aguda não 

ambulatória na Clínica Referência Veterinária (Alcabideche, Portugal). Os casos apresentados 

incluem um Bulldog Francês macho com 3 anos de idade, um Shih-Tzu macho com 4 anos de 

idade e um Labrador Retriever fêmea com 1 ano de idade. O Bulldog Francês apresentou 

défices nos nervos cranianos e disfunção autonómica, achados comuns no botulismo. O Shih-

Tzu possuía hiporreflexia generalizada, afonia e uma recuperação espontânea característica da 

polirradiculoneurite aguda. O Labrador Retriever apresentou um exuberante megaesófago e 

incapacidade de gerar força muscular após exercício físico seguido de descanso, sinais 

clínicos que se manifestam na miastenia gravis aguda fulminante. Dois dos casos clínicos 

apresentados tiveram uma evolução favorável, enquanto que o Bulldog Francês morreu 

devido a paralisia dos músculos respiratórios. Os casos clínicos apresentados corroboram com 

o que está descrito na literatura veterinária até à data. 

Palavras chave: tetraparesia, neurónio motor inferior, botulismo, polirradiculoneurite aguda, 

paralisia da carraça, miastenia gravis aguda fulminante, cão.  
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Abstract 

Despite the advances in veterinary neurology over the past decade, diseases that affect the 

peripheral nervous system remains one of the most challenging areas in the recognition of the 

disease, diagnosis and treatment. 

A flaccid acute progressive tetraparesis occurs when there is a disease in the lower motor 

neuron, and it has several etiologies that can exhibit similar clinical signs. The most common 

causes are botulism, acute polyradiculoneuritis, tick paralysis and acute fulminant myasthenia 

gravis. Acute polyradiculoneuritis and acute fulminant myasthenia gravis involve 

autoimmune mechanisms, whereas botulism and tick paralysis are caused by toxins ingested 

or released into the animal, respectively. In tetraparetic animals the pelvic limbs are often 

affected earlier and severity of signs can range from mild weakness to tetraplegia with 

respiratory failure.  

The objective of this dissertation is to contribute to the recognition of lower motor neuron 

lesions in dogs and to the distinction of the diseases that it encompasses. Three clinical cases 

of dogs that entered with non-ambulatory acute tetraparesis at Clínica Referência Veterinária 

(Alcabideche, Portugal) were presented in this dissertation. Cases reports include a 3-year-old 

male French Bulldog, a 4-year-old male Shih-Tzu, and a 1-year-old female Labrador 

Retriever. The French Bulldog presented deficits in the cranial nerves and autonomic 

dysfunction, common findings in botulism. The Shih-Tzu had generalized hyporreflexia, 

aphonia and a spontaneous recovery characteristic of acute polyradiculoneuritis. The Labrador 

Retriever presented an exuberant megaesophagus and inability to generate muscle strength 

after physical exercise followed by rest, clinical signs that manifest in acute fulminant 

myasthenia gravis. Two of the clinical cases presented had a favorable evolution, while the 

French Bulldog died due to paralysis of the respiratory muscles. The clinical cases presented 

are consistent with what has been described in the veterinary literature to date. 

 

Key words: tetraparesis, lower motor neuron, botulism, acute polyradiculoneuritis, tick 

paralysis, acute fulminant myasthenia gravis, dog. 
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1. Introdução 

1.1.  O Sistema Nervoso 

Cabe ao sistema nervoso a interação do organismo dos seres vivos com o meio ambiente 

através da resposta a estímulos por este apresentados (König et al., 2004). É formado por dois 

tipos de células: os neurónios e a neuroglia. Os neurónios são células nervosas altamente 

especializadas que recebem, processam e transmitem informações, sendo por isso 

considerados a unidade básica funcional do sistema nervoso. Os neurónios são células 

alongadas, formadas por um corpo celular, axónio e dendrites. As dendrites são os processos 

que recebem informação, enquanto que os axónios levam a informação para fora do corpo 

celular sob a forma de impulsos nervosos (Evans & DeLahunta, 2013b). A neuroglia são as 

células mais abundantes do tecido nervoso e fornecem proteção e suporte estrutural e 

metabólico aos neurónios (Uemura, 2015c). O sistema nervoso central (SNC), o sistema 

nervoso periférico (SNP) e o sistema nervoso autónomo (SNA) constituem os três principais 

componentes do sistema nervoso (Thomson & Hahn, 2012c). 

1.1.1.  O Sistema Nervoso Periférico 

O SNP é constituído por gânglios e nervos localizados fora do encéfalo e da medula espinhal, 

sendo a sua principal função conectar o SNC a outras partes do corpo, como os membros e as 

vísceras. Os gânglios são um aglomerado de corpos celulares com uma densa rede vascular 

que se encontram associados a um nervo. Os nervos cranianos e os nervos periféricos 

constituem o SNP, caracterizando-se como um agrupamento de fibras nervosas (axónios) 

ligados por tecido conjuntivo e células de suporte. No SNP os axónios são revestidos por 

camadas de mielina formadas por células de Schwann, enquanto que essa função no SNC é 

desempenhada pelos oligodendrócitos. As fibras aferentes/sensitivas levam a informação ao 

SNC, enquanto que as fibras eferentes/motoras levam a informação à periferia através do 

SNC (Evans & DeLahunta, 2013b; König et al.,2004; Uemura, 2015c). Os axónios motores 

dos nervos espinhais e nervos cranianos originam-se do corpo celular do neurónio que se 

encontra na matéria cinzenta da medula espinhal (corno ventral) e no tronco cerebral, 

respetivamente. Os corpos celulares das fibras sensitivas encontram-se nos gânglios espinhais 
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ou nos gânglios craniais. As fibras aferentes (sensitivas) podem ser mielinizadas ou não 

mielinizadas. Fibras eferentes (motoras) para o músculo-esquelético são sempre mielinizadas 

(Lorenz et al., 2011). 

1.1.1.1. Nervos Cranianos 

Existem 12 pares cranianos no cão. São formados por fibras sensitivas, motoras e 

autonómicas. Os pares cranianos I, II e VIII são nervos sensoriais, os pares III, IV, VI, XI e 

XII são nervos motores e os pares V, VII, IX e X são nervos mistos (Evans & DeLahunta, 

2013a; König et al., 2004). 

1.1.1.2. Nervos espinhais 

O SNP dos cães compreende 36 pares de nervos espinhais (Evans & DeLahunta, 2013c). Os 

nervos espinhais surgem como raízes da medula espinhal por uma raiz ventral e uma dorsal. A 

raiz dorsal é formada por fibras nervosas sensitivas. Cada raiz dorsal contém um gânglio 

espinhal que contém os corpos celulares das fibras sensitivas. Já a raiz ventral é composta por 

fibras nervosas motoras. Estas podem ser somáticas e inervar músculo-esquelético ou 

autonómicas e inervar músculo cardíaco e liso. As duas raízes atravessam as meninges para 

alcançar o forâmen intervertebral. A este nível fundem-se para formar o nervo espinhal, o 

qual emerge do forâmen intervertebral em direção à periferia (Thomson & Hahn, 2012c; 

Uemura, 2015b). Desta forma, as fibras nervosas (axónios) unem-se para formar nervos 

espinhais (Taylor, 2014). 

1.2.  O Sistema Motor 

O sistema motor tem como função manter a postura estática e dinâmica, controlar o 

movimento voluntário, a marcha e a função motora visceral (Thomson & Hahn, 2012a). Os 

neurónios motores podem ser definidos como neurónio motor superior (NMS) ou neurónio 

motor inferior (NMI) (Uemura, 2015a; Thomson & Hahn, 2012a; Thomson & Hahn, 2012c). 

O NMI (Figura 1) é o neurónio motor eferente do SNP e tem como função conectar o SNC ao 

músculo a ser inervado (DeLahunta & Glass,2009; Garosi, 2004a; Taylor, 2014). 
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Nos nervos espinhais e cranianos, o corpo celular encontra-se no corno ventral da medula 

espinhal ou no tronco cerebral, respetivamente (DeLahunta & Glass, 2009; Garosi, 2004b). O 

axónio correspondente abandona o SNC e dirige-se para o SNP, de modo a dar origem a um 

nervo periférico que comunica com o músculo (Garosi, 2004b). Enquanto que o NMI se 

encontra tanto no SNC como no SNP, o NMS encontra-se exclusivamente no SNC (Thomson 

& Hahn, 2012a). O NMS não atua no músculo-esquelético diretamente. Através das suas vias 

descendentes, controla o NMI e modula a sua atividade de modo a que execute certas funções. 

Estas incluem o movimento muscular voluntário, a regulação do tónus muscular e o suporte 

do próprio peso contra a gravidade (Garosi, 2014b; Taylor, 2014; Uemura, 2015a). Desta 

forma pode-se concluir que toda a função do SNC é manifestada através do NMI e que estes 

são os “trabalhadores do sistema motor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      Figura 1. Neurónio motor inferior (Adaptado de Evans & DeLahunta, 2013b). 
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Os NMI clinicamente mais importantes são aqueles que provém da intumescência cervical 

(segmentos espinhais C6-T2) e lombar (segmentos espinhais L4-S3) já que lesões a este nível 

resultam em sinais clínicos de NMI nos membros torácicos (MT) e pélvicos (MP), 

respetivamente (Figura 2) (Garosi, 2014a; Nelson & Couto, 2014c). Os nervos espinhais C6-

T2 formam o plexo braquial, enquanto que os nervos espinhais L4-S3 formam o plexo 

lombossacral (Uemura, 2015b).   

 

Figura 2. Vista lateral da inervação dos membros torácicos e pélvicos (Adaptado de Thomson & Hahn, 2012a). 
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1.3.  O Sistema Neuromuscular 

A unidade funcional do sistema neuromuscular é a unidade motora. Esta é composta por um 

corpo celular localizado no SNC, o seu axónio motor, a junção neuromuscular (JNM) e as 

fibras musculares associadas. Um dano ou alteração em qualquer componente da unidade 

motora pode resultar em sinais clínicos do NMI (Lorenz et al., 2011). 

A JNM corresponde à junção entre um axónio motor terminal e a placa motora terminal. Esta 

consiste numa modificação estrutural da membrana celular das fibras musculares, o 

sarcolema. A função da JNM é converter sinais elétricos (impulso nervoso) em sinais 

químicos e, de novo, converter estes em sinais elétricos (potencial de ação no músculo) 

(Garosi, 2004a).  

Os neurónios motores emitem os seus axónios através da raíz espinhal ventral do nervo 

periférico (Uemura, 2015b). A extremidade dos axónios não possui mielina e ramifica-se em 

inúmeras terminações nervosas que se estendem até à superfície das fibras musculares (Glass 

& Kent, 2002). Atribui-se o termo “unidade motora” a um único axónio motor que suporta 

múltiplas miofibras (Liebich & König, 2004). As miofibras são células multinucleadas que 

compõe o músculo-esquelético e que são responsáveis pelo funcionamento do aparelho 

contrátil (Dewey & Talarico, 2016b).  

A fenda sináptica corresponde ao espaço entre a membrana pré-sináptica (axolema) e a 

membrana pós-sináptica (sarcolema) (Uemura, 2015b).  

Os neurotransmissores são produtos químicos que transmitem o impulso nervoso (Thomson 

& Hahn, 2012b). A acetilcolina (ACh) é o único neurotransmissor que conecta a atividade 

elétrica do nervo motor ao músculo-esquelético (Uemura, 2015c). Esta encontra-se nos 

axónios terminais dentro de inúmeras vesiculas sinápticas (DeLahunta & Glass, 2009; 

Thomson & Hahn, 2012b; Uemura, 2015b). O impulso nervoso que chega à terminação 

nervosa faz com que os canais de cálcio no axolema sejam abertos, ocorrendo o seu influxo, o 

que despoleta a libertação de ACh das vesículas sinápticas na fenda sináptica por exocitose. A 

ACh liga-se aos seus recetores na membrana pós-sináptica, permitindo a abertura dos canais 
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de sódio e o seu influxo para a placa motora (DeLahunta & Glass, 2009; Garosi, 2004a; Glass 

& Kent, 2002). Dependendo da força do estímulo e da quantidade de ACh libertado, pode ou 

não ser gerado um potencial de ação que leva à despolarização da membrana (Thomson & 

Hahn, 2012c). Esta causa a libertação de cálcio intracelular no músculo gerando 

consequentemente contração muscular (Penderis & Martin-Vaquero, 2016c). A ACh 

rapidamente abandona os seus recetores na membrana pós-sináptica e é quebrada em colina e 

acetato pela enzima acetilcolinesterase (AChE). A colina é transportada ativamente para a 

membrana pré-sináptica para dar origem a ACh e ser de novo usada como neurotransmissor 

(Taylor, 2014; Uemura, 2015c). Deste modo, o nervo e o músculo estão prontos para receber 

o próximo impulso.  

1.3.1. Classificação das desordens neuromusculares 

As principais doenças do SNP são aquelas que afetam o nervo periférico, o músculo-

esquelético e a JNM e podem ser de difícil distinção (Dewey, 2005). 

1.3.1.1. Neuropatias  

 
São doenças que afetam os nervos periféricos ou as raízes espinhais. O termo 

“mononeuropatia” é utilizado quando ocorre a disfunção de um único nervo, enquanto que 

“polineuropatia” refere-se à disfunção de um conjunto de nervos (Dewey & Talarico, 2016a). 

As neuropatias estão divididas em axonopatías (envolvem o axónio), doenças 

desmielinizantes (envolvem as células de Schwann) ou ambas (envolvem tanto o axónio como 

a mielina). Disfunções do NMI refletem-se em paresia ou paralisia flácida, tónus muscular 

diminuído, atrofia muscular neurogénica e reflexos espinhais diminuídos ou ausentes (Dewey, 

2005; Dewey & Talarico, 2016a). A proprioceção permanece inalterada se os nervos 

sensoriais não forem afetados (Nelson & Couto, 2014c). A atrofia muscular neurogénica 

deve-se à perda de impulsos axonais para o músculo (DeLahunta & Glass, 2009) que ocorre 

nas axonopatías e na chamada “Degenerescência Walleriana”. Esta ocorre quando uma porção 

do axónio é danificada e o seu fluxo axoplasmático fica interrompido. Como consequência, 

ocorre degeneração do axónio distalmente à lesão e desmielinização secundária (Stoll & 

Müller, 1999). Ao contrário do SNC, o SNP tem a capacidade de regenerar axónios lesados 
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(Benowitz & Popovich, 2011). A polirradiculoneurite aguda é um exemplo de neuropatia 

(Cuddon, 2002a). 

 

1.3.1.2. Doenças da junção neuromuscular 

 

São doenças que afetam a transmissão neuromuscular. A transmissão pode ser afetada pelos 

seguintes fatores: aumento ou diminuição da libertação de ACh pré-sináptica, como resultado 

da alteração da síntese de ACh, do seu transporte, recaptação ou libertação pré-sináptica; 

alteração da concentração ou da duração do efeito do ACh na fenda sináptica, como resultado 

de uma alteração na sua remoção; atuando como um agonista ou antagonista de ACh na JNM, 

afetando a interação entre o ACh e o recetor pós-sináptico (Penderis & Martin-Vaquero, 

2016);  

Segundo Garosi (2004a) classificam-se em desordens musculares pré-sinápticas, pós-

sinápticas ou enzimáticas: 

• Um agente que diminua ou impeça a libertação pré-sináptica de ACh causa sinais 

difusos de NMI como paresia/paralisia e hiporreflexia (Penderis & Martin-Vaquero, 

2016). Exemplos de doença neuromuscular pré-sináptica são o botulismo e a paralisia 

da carraça (Amann, 1987). 

• Desordens pós-sinápticas ocorrem devido a uma interferência entre a ACh e o seu 

receptor (Garosi, 2004a). A miastenia gravis é uma doença pós-sináptica incompleta 

que resulta em fraqueza e reflexos espinhais normais. Deste modo, os seus sinais 

clínicos são mais sugestivos de miopatia do que um bloqueio completo da JNM 

(Nelson & Couto, 2014c). 

• Desordens enzimáticas resultam de compostos químicos que interferem com a ação da 

enzima AChE. Além da disfunção neuromuscular, os sinais clínicos também se 

manifestam pela exagerada estimulação do SNA (Garosi, 2004a).  
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1.3.1.3. Miopatias 

São doenças que afetam o músculo-esquelético, o órgão efetor do sistema nervoso motor 

(Dewey & Talarico, 2016b; Taylor, 2014). A sua função é manter a postura corporal, produzir 

movimento e servir como um reservatório de energia (Garosi, 2004a). Os sinais mais comuns 

são a fraqueza muscular generalizada, a intolerância ao exercício, a fadiga e passos curtos e 

rígidos sem alteração da função sensorial (McDonnell et al., 2001). O animal pode exibir 

tremores musculares em pé, flexão ventral do pescoço (Nelson & Couto, 2014b) e ainda 

mialgia (dor muscular) (Dewey, 2005). 

1.4.  Lesão do Neurónio Motor Inferior 

1.4.1.  Sinais clínicos 

Nas doenças neuromusculares o estado mental não se encontra afetado (Glass & Kent, 2002). 

 

Para avaliar a marcha, o cão deve ser observado a caminhar em superfícies que forneçam 

tração (McDonnell et al., 2001). Uma alteração na marcha em doenças difusas do NMI é 

muitas vezes confundida com ataxia, que implica um funcionamento anormal do sistema 

sensorial. Em medicina veterinária estão descritos três tipos de ataxia: cerebelar, vestibular e 

propriocetiva (Levine, 2012; Taylor, 2014). Torna-se assim importante saber diferenciar os 

termos ataxia e paresia.  

 

O termo “paresia” refere-se a uma parcial perda da função motora voluntária e é definida 

como uma deficiente geração da marcha e na incapacidade de suportar o próprio peso (Lorenz 

et al., 2011; Rozanski & Rush, 2007). Um animal com disfunção do NMI sabe exatamente 

onde se encontram os seus membros porque os sistemas sensoriais que transmitem 

informação propriocetiva para o SNC não estão afetadas. Sendo assim, a palavra ataxia não 

deve ser usada para descrever pacientes com doença do NMI.  

 

Quando os quatro membros estão afetados recebe o nome de tetraparesia ou tetraplegia. Ao 

contrário de “paresia”, o sufixo “plegia” refere-se à perda total da função motora voluntária e 

resulta numa paralisia total e na incapacidade do animal se mover (DeLahunta & Glass, 
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2009). A tetraparesia pode ser ambulatória ou não ambulatória, e frequentemente inicia-se nos 

MP e progride para os MT (Lorenz et al., 2011; Olby, 2004). Uma tetraparesia ou tetraplegia 

flácida que ocorra num período de 24h a 72h é uma apresentação comum de doença no nervo 

periférico ou na JNM (Añor, 2014). 

Num cão que se encontre tetraparésico ambulatório, são observados passos curtos que podem 

ser interpretados como uma claudicação (DeLahunta & Glass, 2009; Taylor, 2014). Doenças 

ortopédicas são frequentemente confundidas com doenças do NMI (McDonnell et al., 2001). 

Uma palpação minuciosa às articulações e aos ossos proporcionará ao clínico descartar 

doenças ortopédicas como a poliartrite e a osteodistrofia hipertrófica (Lorenz et al., 2011; 

Olby, 2004). O animal pode ainda colapsar e ter dificuldade em levantar-se após o decúbito 

lateral. Ao efetuar um passo mais acelerado pode exibir “bunny-hopping” (DeLahunta & 

Glass, 2009). 

O grau de paresia é avaliado através do tónus muscular e da qualidade dos reflexos (Glass & 

Kent, 2002). Para tal o animal deve ser avaliado em decúbito lateral de modo a encontrar-se 

mais relaxado (Taylor, 2014). O paciente com lesão do NMI possui à palpação dos membros 

tónus diminuído (hipotonia) ou ausente (atonia) (McDonnell et al., 2001). A paresia pode 

resultar tanto de uma lesão no NMS como no NMI, causando uma paresia espática e flácida, 

respetivamente (DeLahunta & Glass, 2009; Garosi, 2004b). A flacidez é evidente nos 

membros, mas também pode envolver o pescoço e a cabeça (Añor, 2014).    

Quando se avaliam os reflexos espinhais também estes se encontram diminuídos 

(hiporreflexia) ou ausentes (arreflexia) (Taylor, 2014). O estímulo do nervo ciático (reflexo 

flexor) é considerado o mais fiável. O reflexo flexor necessita de um estímulo nociceptivo e 

muitas doenças do NMI não afetam as vias aferentes (DeLahunta & Glass, 2009). Assim, a 

únicas respostas visíveis a este estímulo doloroso poderão ser o movimento da cabeça do 

animal, o aumento do ritmo respiratório e a dilatação das pupilas (Glass & Kent, 2002), já que 

qualquer tentativa de vocalização pode estar ausente ou diminuída (DeLahunta & Glass, 

2009). Esta perda parcial (disfonia) ou completa (afonia) da voz deve-se ao envolvimento do 

nervo laríngeo recorrente (Olby, 2004), um dos ramos do nervo vago (x) (Garosi, 2004b).  
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Outros pares cranianos podem ser afetados em lesões do NMI (Añor,2014). Alterações no 

nervo glossofaríngeo (IX) revelam sinais clínicos como regurgitação e disfagia, enquanto que 

o envolvimento do nervo facial (VII) pode manifestar-se com paresia ou paralisia dos 

músculos faciais. O nervo facial é também responsável pela resposta motora dos seguintes 

testes: reflexo palpebral; reflexo corneal; resposta à ameaça; beliscar a face; Os pares 

cranianos IX e X podem ser avaliados através do reflexo faríngeo (Garosi, 2004b). 

A avaliação das reações posturais inclui o teste do posicionamento propriocetivo, o teste do 

“carro de mão”, a reação de salto, entre outros (Garosi, 2004b). Regra geral, a resposta a estes 

testes é normal e rápida, exceto em casos onde a fraqueza excessiva do animal e a 

incapacidade de suportar o seu peso o impossibilita de responder adequadamente a estes testes 

(DeLahunta & Glass, 2009; Glass & Kent, 2002; Taylor, 2014).  

A normal funcionalidade da bexiga é avaliada através do seu tamanho, resistência à 

compressão manual e às perdas urinárias. Uma bexiga típica de lesões do NMI está 

aumentada de tamanho, flácida e com perdas de urina (Rozanski & Rush, 2007). 

Animais tetraplégicos podem desenvolver falha respiratória devido à paresia ou paralisia do 

nervos intercostais e nervo frénico, atelectasia devido ao decúbito prolongado e pneumonia 

por aspiração (Añor, 2014; Olby, 2004). 

1.4.2.  Diagnóstico 

Ao executar uma boa anamnese, o clínico consegue obter informações sobre acontecimentos 

passados e recentes, os sinais clínicos que foram observados pelos tutores, o seu início e 

progressão no tempo. Como será visto nas próximas páginas, informar-se acerca do boletim 

de vacinação do animal e questionar os tutores sobre viagens recentes pode ajudar muito o 

clínico no seu diagnóstico.  

Quando confrontado com um cão tetraparésico, o clínico deve efetuar um exame físico e 

neurológico completo de modo a excluir diferenciais neurológicos e não neurológicos. A 

tetraparesia pode resultar de lesões no tronco cerebral, doenças focais e difusas da medula 
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espinhal e de lesão no NMI (Lorenz et al., 2011; Olby,2004). Como existe a presença de 

sinais clínicos em todos os membros, estes pacientes são muitas vezes referidos ao 

neurologista como tendo uma lesão cervical na medula espinhal ou uma lesão intracraniana.  

Após o exame físico e neurológico, o clínico deve ser capaz de confirmar a localização 

anatómica. São vários os diagnósticos diferenciais para a tetraparesia do NMI aguda 

progressiva, contudo as causas mais comuns são o botulismo, a paralisia da carraça, a 

polirradiculoneurite aguda e a miastenia gravis aguda fulminante (Rutter et al., 2011; Troxel, 

2014), sendo fundamental a capacidade para saber distingui-las. Outras causas incluem o 

envenenamento pela toxina da aranha viúva negra, a toxicidade causada pela lasalocida, o 

envenenamento por cobras-coral e a intoxicação por algas verde-azul (Añor, 2014). 

É imprescindível a realização de um hemograma completo, perfil bioquímico e análise de 

urina (Añor, 2014; Glass & Kent, 2002). Estes testes podem revelar hipoglicemia e ser 

sugestivos de hipotiroidismo e hiperadrenocorticismo, condições não neurológicas que podem 

causar tetraparesia. A hipocalcemia e a hipocalemia podem resultar em fraqueza muscular e 

ser sugestivas de miopatias. O perfil bioquímico deve incluir a medição da creatinina cinase 

(CK) (Lorenz et al., 2011; Olby, 2004), que quando elevada pode indicar lesão muscular 

recente. O aumento das enzimas aspartato aminotransferase (AST) e lactato desidrogenase 

(LDH) podem também indicar lesão da membrana das células musculares (Amann, 1987). 

Adicionalmente, devem ser realizados testes endócrinos, especialmente à hormona tiroideia 

tiroxina (T4) (Añor, 2014).  

Causas de fraqueza severa generalizada como shock, anemia, sepsis e insuficiência cardíaca 

devem também ser investigadas (Lorenz et al., 2011; Rozanski & Rush, 2007). 

Devem ser efetuadas radiografias do tórax e abdómen para investigar a presença de 

megaesófago e pneumonia por aspiração, achados comuns em doenças do NMI. Juntamente 

com a radiografia, a ultrassonografia abdominal pode revelar a presença de metástases 

tumorais (síndrome paraneoplásica) (Glass & Kent, 2002).  
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A biópsia do músculo e do nervo é uma das ferramentas de diagnóstico mais útil na 

investigação de doenças musculares inflamatórias (Amann, 1987). 

Os testes eletrofisiológicos são considerados o pilar dos diagnósticos complementares para o 

clinico que pretenda localizar uma lesão no NMI (nervo periférico, JNM ou músculo) 

(Cuddon, 2002b). Devem ser realizados com o cão sob anestesia geral (Dewey et al., 2016), 

pois é necessário que os músculos estejam relaxados para detetar atividade elétrica espontânea 

e porque a estimulação nervosa pode ser dolorosa (Poncelet, 2004). No entanto, a anestesia 

geral elimina a possibilidade de avaliar qualquer atividade muscular voluntária (van Nes, 

1986). 

A eletromiografia (EMG) regista a atividade elétrica dos músculos através da estimulação 

mecânica originada por um elétrodo de agulha concêntrica. Os elétrodos detetam o potencial 

de ação em áreas limitadas do músculo, o que implica o registro de várias zonas (van Nes, 

1986). Os potenciais de fibrilação, as ondas agudas positivas, os potenciais miotónicos e as 

descargas repetitivas complexas são formas de atividade elétrica anormal espontânea (Targett, 

2014). Em repouso, um músculo que se encontre normal está “eletricamente silencioso” 

(Cuddon, 2002b), exceto na placa motora terminal (Poncelet, 2004). Os potenciais da placa 

motora terminal podem ser distinguidos dos potenciais de fibrilação pela sua pequena 

amplitude e som característico (descrito com o “o som das ondas à beira mar”) (Targett, 

2014).  

Durante a estimulação, a despolarização do músculo que cause atividade espontânea que 

aparece como fibrilações e ondas agudas positivas, confirma problemas periféricos 

(neuropatias) ou musculares (miopatias), contudo, a EMG não faz a sua distinção (Dewey et 

al., 2016; Poncelet, 2004). Os potenciais de fibrilação e as ondas agudas positivas são vistas 

no músculo seguidas de desenervação (Targett, 2014), polimiosite, distrofia muscular e outras 

miopatias (Cuddon, 2002b). 

Descargas miotónicas são potenciais que se assemelham aos potenciais de fibrilações e às 

ondas agudas positivas. Estas descargas são induzidas pelo movimento da agulha e pela 
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contração muscular (van Nes, 1986) e podemos encontra-las na miotonia congénita (Cuddon, 

2002b). 

As descargas repetitivas complexas são vistas ocasionalmente após desenervação (Targett, 

2014), embora estejam relatadas em miopatias associadas ao hiperadrenocorticismo (Cuddon, 

2002b).  

A EMG pode ainda ser usada para determinar se a atrofia muscular é de origem neurogénica 

ou se é atrofia por desuso. O teste é também útil para investigar avulsões do plexo braquial e 

trauma nervoso iatrogénico (Targett, 2014). 

O estudo da condução nervosa motora é um teste eletrofisiológico usado para investigar 

neuropatias periféricas (Poncelet, 2004). Os nervos frequentemente usados são os nervos 

radial e ulnar nos MT, e o nervo tibial e peronial nos MP (Cuddon, 2002b). 

A velocidade da condução nervosa é obtida através da estimulação de um nervo periférico em 

dois pontos (Nelson & Couto, 2014a), registando a atividade elétrica (potencial de ação) que 

resulta na despolarização das fibras nervosas (Targett, 2014). É determinada através de uma 

equação que faz o cálculo entre a distância e o tempo (ou período de latência) necessário 

desde a estimulação até à contração muscular (Cuddon, 2002b). A diminuição da amplitude 

da onda elétrica registada indica o baixo número de fibras nervosas que estão a ser utilizadas 

para conduzir o impulso elétrico ao longo do nervo (ex. axonopatías), enquanto que a 

diminuição da velocidade da condução nervosa (ex. desmielinização) leva à dispersão 

temporal da onda (Poncelet, 2004). 

O estudo da estimulação nervosa repetitiva consiste na aplicação de vários estímulos elétricos 

seguidos nos nervos com o objetivo de verificar se há impedimento na transmissão entre o 

nervo periférico e o músculo. A estimulação repetitiva é usada em pacientes com suspeita de 

miastenia gravis (Poncelet, 2004).  
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1.4.3. Doenças mais comuns 

1.4.3.1. Botulismo 

O botulismo é uma doença neuroparalítica caracterizada por uma paralisia simétrica e flácida 

que afecta os nervos motores e os nervos autonómicos (Penderis, 2012).  

Ocorre pela ingestão de toxinas produzidas pela bactéria Clostridium botulinum, presente no 

solo, em sedimentos marinhos e de água doce e no trato gastrointestinal de mamíferos e 

peixes. A toxina botulínica é considerada umas das mais potentes toxinas, apresentando DL50 

de 1 a 5 ng/kg (de Paula et al.,2016; Montecucco & Molgó, 2005; Popoff, 2014). Em cães, a 

doença ocorre principalmente pela ingestão da toxina pré-formada presente em alimentos 

putrefactos ou carcaças em decomposição (de Paula et al., 2016).  

Atualmente são conhecidos sete sorotipos de toxinas (A, B, C, D, E, F, G), sendo a C a mais 

encontrada em pequenos animais. A partir do bloqueio da libertação do neurotransmissor 

ACh na membrana pré-sináptica, o animal manifesta paralisia muscular flácida, com fraqueza 

rápida que progride para decúbito, geralmente horas a dias após a ingestão. Todos os 

sorotipos possuem estrutura semelhante e o mesmo efeito neurotóxico (Barsanti, 2012; 

Silveira & Marques, 2016; Singh, 2000).  

Devido ao seu elevado peso molecular a toxina botulínica não consegue penetrar a barreira 

hematoencefálica, afetando exclusivamente a JNM. Assim, todos os sintomas neurológicos 

estão exclusivamente relacionados com o SNP (DeLahunta & Glass, 2009; Horowitz, 2005). 

1.4.3.1.1. Etiologia 

O botulismo tem como agente etiológico a bactéria Clostridium Botulinum, bacilo anaeróbico, 

gram positivo e formador de esporos que sintetizam a neurotoxina. A bactéria produz 

neurotoxinas características (BoNT – botulinum neurotoxin) mas também pode ser produzida 

por algumas estirpes de Clostridium. baratii e Clostridium butyricum. Os esporos são 

resistentes ao calor, luminosidade, agentes químicos, radiação e baixo pH, não sendo 

destruídos no estômago (McGrath et al., 2000; Penderis, 2012). 
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1.4.3.1.2. Mecanismo fisiopatológico 

Após a ingestão, as toxinas são absorvidas principalmente no intestino delgado, atingindo o 

sistema linfático por endocitose. A partir do sistema linfático, a toxina entra na corrente 

sanguínea onde é transportada para a porção terminal dos axónios. Nestes, ocorre a ligação da 

toxina aos recetores, que entram nas células nervosas por endocitose (Barsanti, 2012; 

Penderis, 2012; Silveira & Marques, 2016). 

No citoplasma terminal, a toxina botulínica cliva as proteínas SNARE (Soluble NSF 

attacchment receptor), fundamentais para o encaixe e fusão das vesículas de ACh com a 

membrana celular pré-sináptica. Fica assim impedida a libertação de ACh na JNM (Horowitz, 

2005; Penderis, 2012). A ligação da toxina na membrana pré-sináptica da JNM é irreversível 

e o bloqueio neuromuscular resulta na destruição da placa motora terminal. A sinapse fica 

lesada do ponto de vista funcional (Añor, 2014). 

As BoNT não causam a morte do neurónio afetado. Se o animal sobreviver, a recuperação 

ocorre pela remoção das proteínas clivadas e pela síntese de um novo sistema SNARE, com 

recuperação dos componentes funcionais da JNM. Assim, animais com botulismo tem o 

potencial para uma recuperação completa da função neurológica, sem sequelas (Barsanti, 

2012). 

1.4.3.1.3. Apresentação clínica 

Em cães e nos restantes animais domésticos, o botulismo é caracterizado pela disfunção 

generalizada do NMI, que leva a fraqueza e paralisia flácida. A gravidade dos sinais clínicos 

depende da dose ingerida e da suscetibilidade do animal, desenvolvendo-se rapidamente em 

12h (podendo-se prolongar até aos 6 dias) após a ingestão da toxina (de Paula et al., 2016; 

Penderis, 2012; Troxel, 2014).  

Os animais desenvolvem fraqueza simétrica progressiva, que acomete os MP e progride para 

os MT, instalando-se rapidamente um quadro de tetraparesia flácida, com hiporreflexia ou 

arreflexia e hipotonia muscular, embora a movimentação voluntária da cauda seja preservada 

(Añor, 2014; Silveira & Marques, 2016). 
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Os sinais derivados do bloqueio da libertação de ACh nos terminais nervosos do SNA 

incluem alterações da frequência cardíaca (taquicardia ou bradicardia), midríase com reflexo 

pupilar à luz diminuído, queratoconjuntivite seca, retenção urinária e obstipação. A 

queratoconjuntivite seca bilateral ocorre devido à diminuição da produção lacrimal. A função 

sensorial, incluindo a perceção da dor, e o nível de consciência não são afetados (Cuddon, 

2002a; de Paula et al., 2016; Penderis, 2012). 

Ao contrário das outras causas de doença do NMI, há mais evidências de deficits dos nervos 

cranianos (paralisia facial, reflexo faríngeo diminuído, disfagia, tónus mandibular diminuído, 

disfonia e megaesófago) (Penderis & Matin-Vaquero, 2016; Silveira & Marques, 2016). 

Em casos mais graves a musculatura respiratória pode ser afetada e a morte resulta da 

paralisia dos músculos intercostais e diafragma ou secundária a uma pneumonia por 

aspiração. Assim, a respiração deve ser monitorizada para detetar hipoventilação e hipoxia. A 

paralisia dos músculos respiratórios leva à respiração abdominal (Penderis, 2012; Silveira & 

Marques, 2016). 

 

1.4.3.1.4. Diagnóstico 

O diagnóstico baseia-se na história de ingestão da carcaça e na apresentação clínica do animal 

(Silveira & Marques, 2016). 

Os exames laboratoriais (hemograma, bioquímica sérica, análise de urina e análise do LCR) 

estão normalmente dentro dos valores de referência ou refletem complicações do decúbito 

prolongado (úlceras) e/ou infeções do trato respiratório ou urinário. As radiografias torácicas 

devem ser executadas para procurar evidências de megaesófago e pneumonia por aspiração 

secundária (Añor, 2014; de Paula et al., 2016; Penderis, 2012).  

O diagnóstico definitivo é baseado na demostração da toxina botulínica nos estágios iniciais 

da doença, no sangue (10 ml de soro devem ser colhidos) ou nas fezes, vómito ou amostras de 

comida (50g devem ser colhidos). O objetivo é inocular na cavidade intraperitoneal o material 

recolhido em dois grupos de murganhos, no qual um dos grupos está protegido com a 
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antitoxina. A sobrevivência dos murganhos protegidos e a morte dos não protegidos confirma 

o diagnóstico. Contudo, este teste já não é realizado uma vez que está em desacordo com os 

comités de ética vigentes (Añor, 2014; Penderis, 2012; Penderis & Martin-Vaquero, 2016). 

Uma diversidade de métodos como ELISA, espectrometria de massa e reação em cadeia da 

Polimerase (PCR), estão a ser desenvolvidos para medir a atividade da enzima da toxina ao 

clivar substratos artificiais (Añor, 2014).  

A cultura da bactéria através das fezes e vómito pode ser muito útil no diagnóstico. Em 60% 

dos humanos, C. botulinum cresce nas culturas com sucesso (Penderis, 2012). 

Na EMG não se observam alterações, contudo pode demonstrar atividade elétrica espontânea 

(fibrilações e ondas agudas positivas) nos músculos afetados após 2 semanas de paralisia. A 

velocidade da condução nervosa motora (VCNM) apresenta um potencial de ação muscular 

composto de amplitude diminuída, sem evidência de dispersão temporal. A estimulação 

repetitiva a taxas de estimulação baixas (3 Hz) leva a uma ligeira diminuição da amplitude, 

enquanto que taxas de estimulação altas (20-50Hz) levam ao seu aumento (de Paula et al., 

2016; Horowitz, 2005; Penderis, 2012).   

1.4.3.1.5. Tratamento e Prognóstico 

O tratamento do botulismo é maioritariamente um tratamento de suporte até que novas 

proteínas SNARE e JNM se tenham formado. Como o tratamento de suporte tem de ser 

prolongado e existe risco de falha respiratória, a hospitalização e a constante monitorização 

dos animais é essencial (Cuddon, 2002a; Penderis, 2012). 

O tratamento de suporte inclui realizar trocas frequentes de decúbito de modo a evitar úlceras 

por pressão. Para prevenir infeções urinárias deve-se colocar uma sonda ou executar 

compressão da bexiga caso o paciente for incapaz de urinar. O uso de lágrimas artificiais ou 

pomadas lubrificantes oftálmicas é aconselhado em caso de reflexo palpebral ausente, de 

modo a proteger as córneas de úlceras. Devido ao risco de pneumonia por aspiração em 

animais com disfagia ou megaesófago o paciente deve ser alimentado em decúbito esternal ou 
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com recurso a uma sonda esofágica. A fisioterapia mantém o movimento das articulações e 

minimiza a atrofia muscular (Añor, 2014; Silveira & Marques, 2016; Troxel, 2007).  

A eficácia do uso de antimicrobianos não foi comprovada e geralmente não é indicado, a 

menos que haja infeção concomitante. A terapia com penicilina e metronidazol é 

questionável, uma vez que a lise de Clostridium botulinum no intestino poderia aumentar a 

disponibilidade da toxina (Shelton, 2002; Silveira & Marques, 2016).  

A administração da antitoxina tipo C é o único tratamento específico para o botulismo, 

contudo é de difícil obtenção e tem obrigatoriamente de ser administrada antes de a toxina se 

ligar irreversivelmente aos terminais nervosos (Nelson & Couto, 2014c; Troxel, 2014).  

Se a ingestão recente está sob suspeita, o esvaziamento gástrico e as lavagens são uteis. 

Laxantes e enemas podem auxiliar na remoção da toxina absorvida (Shelton, 2002). 

O prognóstico é mais grave em animais que seja afetada a musculatura respiratória e naqueles 

que sejam desenvolvidas complicações como a pneumonia por aspiração. A duração da 

doença é de aproximadamente 2 a 3 semanas e a função respiratória, dos nervos cranianos, 

pescoço e MT tende a voltar primeiro. Ainda que alguma fraqueza muscular pode ser 

observada após um ano, cães com botulismo podem ter uma recuperação completa sem 

déficits (Añor, 2014; Penderis, 2012). 

1.4.3.2. Paralisia da carraça 

A paralisia da carraça é uma doença neuromuscular mais vulgar em medicina veterinária do 

que humana (Vedanarayanan et al., 2004). Tem impacto em inúmeras espécies, mas sabe-se 

que afecta 20,000 animais domésticos todos os anos (Greenstein, 2002). Os cães são a espécie 

mais afetada (Malik & Farrow, 1991).  

A doença ocorre devido à secreção de neurotoxinas nas glândulas salivares de carraças fêmeas 

adultas, que são depositadas no hospedeiro no momento em que se alimentam do seu sangue, 

impedindo a libertação de ACh na JNM (Webster et al., 2013). Esta inibição resulta na 
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alteração da marcha seguida de fraqueza e paralisia motora flácida e ascendente (Greenstein, 

2002). Ocorre alguns dias após a sua fixação e pode resultar em falha respiratória e morte 

(Vedanarayanan et al., 2004). Esta toxina tem propriedades semelhantes à toxina do 

botulismo (Westwood et al., 2013). 

O maior número de casos clínicos encontra-se na Austrália e na América do Norte, mais 

especificamente mo Noroeste Pacífico, nas Montanhas Rochosas e na região Sudeste dos 

Estados Unidos da América, contudo existem relatos de casos vindos da Europa provocados 

por Ripicephalus sanguineus (Otranto et al., 2012; Vedanarayanan et al., 2004). Na América 

do Norte são mais comuns as espécies Dermacentor andersoni (“the Rocky Mountain wood 

tick”) e Dermacentor variabilis (“the American dog tick”) (Malik & Farrow, 1991). Na 

Austrália (predominantemente na costa leste) é causada pela Ixodes cornuatus e pela Ixodes 

holocyclus (Brazier et al., 2014). Esta última é considerada a carraça com maior capacidade 

paralisante, sendo capaz de provocar a doença em cães, gatos, ovelhas, bovinos, cabras, 

porcos, cavalos e humanos (Hall-Mendelin et al., 2011). 

1.4.3.2.2. Etiologia 

As carraças são artrópodes dos vertebrados que pertencem à classe Arachnida e à subclasse 

Acari. Na ordem Ixodida encontram-se as famílias Argasidae e Ixodidae (Masina & Broady, 

1999). Estas distinguem-se pela presença de um rígido escudo quitinoso (scutum), presente na 

família Ixodidae (“hard ticks”) e ausente na família Argasidae (“soft ticks”). O seu ciclo de 

vida envolve quatro fases: ovo, larva, ninfa e adulto. Apenas a ninfa e o adulto são 

hematófagos (Vedanarayanan et al., 2004). A espécie Ixodes holocyclus penetra o seu 

hipostoma na pele do hospedeiro, enquanto que a Dermacentor spp. usa um cimento para se 

fixar, inserindo o hipostoma mais superficialmente. Isto resulta numa paralisia mais severa 

por parte da Ixodes holocyclus (Masina & Broady, 1999). 

1.4.3.2.3. Mecanismo fisiopatológico 

Tanto as toxinas produzidas nas glândulas salivares da Ixodes holocyclus como da 

Dermacentor spp., reduzem a libertação de ACh no terminal pré-sináptico da JNM, sendo 

muito semelhante ao mecanismo de ação da BoNT (toxina botulinica). No entanto, os 
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mecanismos celulares precisos conhecidos da BoNT, continuam desconhecidos para estas 

toxinas (Añor, 2014). 

Cooper e Spence (1976) (citados em Gothe, Kunze, & Hoogstraal, 1979) descobriram que a 

toxina produzida pela Ixodes holocyclus é dependente da temperatura e que os seus efeitos são 

mais acentuados quando estas são elevadas.  

1.4.3.2.4. Apresentação Clínica 

Na América do Norte os sinais clínicos ocorrem no cão 5 a 9 dias depois da fixação da carraça 

(DeLahunta & Glass, 2009).  

Observa-se inicialmente nos MP uma marcha atáxica, contudo, isto resulta da fraqueza 

muscular e não de uma alteração na proprioceção (Malik & Farrow, 1991), já que a função 

sensorial, assim como a consciência, permanecem normais (Hall-Mendelin et al., 2011). Esta 

fraqueza pode progredir rapidamente para tetraplegia entre 1 a 3 dias (Pittman et al., 2012). 

Os reflexos espinhais estão diminuídos ou ausentes, enquanto que o envolvimento dos nervos 

cranianos é raro (DeLahunta & Glass, 2009; Lorenz et al., 2011). Contudo, pode ocorrer uma 

alteração na vocalização sugestiva de paralisia da laringe (Pittman et al., 2012). Os músculos 

faciais e mastigatórios podem apresentar-se afetados, ainda que esteja descrito que o seu 

envolvimento é mais comum no botulismo (Malik & Farrow, 1991). Não ocorre hiperestesia 

(DeLahunta & Glass, 2009).  

Se o ectoparasita não for removido, a morte por paralisia respiratória pode ocorrer em 1 a 5 

dias (DeLahunta & Glass, 2009). 

Na Austrália os cães afetados pela toxina desenvolvem sinais clínicos mais graves, atingindo 

o sistema nervoso, cardiovascular, respiratório e gastrointestinal (Lorenz et al., 2011; Webster 

et al., 2013), Os sinais clínicos podem ser observados 3 dias após o início da alimentação da 

carraça (Añor, 2014). 
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Caracteriza-se inicialmente por fraqueza dos MP seguida de paralisia flácida ascendente que 

rapidamente acomete os MT (Masina & Broady, 1999). A mudança na vocalização pode 

também ser identificada numa fase inicial da doença, sendo audível o ladrar rouco 

característico dos Huskys (Ilkiw et al., 1987).  

Um estudo experimental realizado com 8 cães sem raça definida, revela que numa fase inicial 

os reflexos de retirada encontram-se normais mas à medida que a doença progride tornam-se 

mais fracos. O envolvimento dos nervos cranianos verificou-se devido à dilatação pupilar, que 

numa fase final deixam de responder ao estímulo luminoso. A diminuição do reflexo faríngeo 

ao longo do estudo indica paresia dos nervos glossofaríngeo e vago (Ilkiw et al., 1987). 

Outros achados do exame neurológico incluem salivação excessiva, incontinência urinária, 

vómitos, regurgitação e paralisia facial (Pittman et al., 2012; Westwood et al., 2013). Os 

vómitos podem resultar da ação central da toxina na região quimiorreceptiva da medula, 

enquanto que a regurgitação é possivelmente devida ao megaesófago (Malik & Farrow, 

1991). 

A hipoxemia pode ocorrer na fase final da doença e não necessariamente devido à 

hipoventilação (Pittman et al., 2012). Um estudo experimental recente confirma 

histologicamente que esta pode ser atribuída a alterações no parênquima pulmonar, incluindo 

broncopneumonias, congestão pulmonar e edema (Webster et al., 2013).  

Alguns animais apresentam insuficiência cardíaca congestiva esquerda que pode estar 

também na origem dos problemas respiratórios (Campbell & Atwell, 2003). Alterações 

cardiovasculares como a hipertensão arterial também podem ser observadas (Ilkiw et al., 

1988). 

1.4.3.2.5. Diagnóstico 

O diagnóstico baseia-se na remoção da/s carraça/s engorgitada/s em cães com sinais clínicos 

típicos e na exclusão de outras doenças que causem tetraparesia devido a lesões do NMI 

(Añor, 2014; Malik & Farrow, 1991). Mesmo que a carraça não seja encontrada, a doença não 
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deve ser descartada visto que esta pode já ter abandonado o hospedeiro (Troxel, 2007). As 

orelhas, a parte ventral da cauda e as regiões interdigitais e perivulvar são as zonas mais 

comuns de fixação (Troxel, 2014). 

Na forma Americana é esperada uma rápida melhoria após a retirada da carraça, enquanto que 

na forma Australiana pode ocorrer a progressão dos sinais clínicos nas próximas 24h-48h 

(Malik & Farrow, 1991; Pittman et al., 2012). 

O hemograma, perfil bioquímico e análise de urina, não apresentam alterações, exceto em 

casos em que estejam a ocorrer infeções secundárias como pneumonia por aspiração ou 

acidose respiratória (Añor, 2014). É ainda possível observar-se em alguns casos o aumento da 

CK e do fosfato devido a lesões musculares provocadas pelo decúbito prolongado (Otranto et 

al., 2012). O LCR encontra-se normal (Greenstein, 2002).  

Recorrendo aos estudos eletrofisiológicos, observa-se uma redução do tamanho do potencial 

de ação muscular composto. A EMG, a onda F e a estimulação repetitiva apresentam-se 

normais (Grattan-Smith et al., 1997).  

É fundamental questionar os proprietários sobre o possível contacto com a toxina e o especial 

reconhecimento da doença por parte dos veterinários em zonas endémicas (Brazier et al., 

2014; DeLahunta & Glass, 2009).  

1.4.3.2.6. Tratamento e Prognóstico 

As carraças devem ser removidas com um instrumento que permita a remoção completa do 

hipostoma da pele do hospedeiro (Añor, 2014; Masina & Broady, 1999; Troxel, 2007). Cães 

com pêlo comprido devem ser tosquiados de forma a melhorar a procura (Troxel, 2014). 

A forma Australiana pode ser tratada com soro antitoxina (TAS – “tick antitoxin serum”) 

(Atwell et al., 2001). As doses geram conflitos entre os clínicos e ainda não é claro qual a 

melhor via de administração (Westwood et al., 2013). Como a antitoxina é produzida através 

de soro hiperimune canino podem ocorrer reações anafiláticas, assim que antes da 
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administração da TAS é frequente fazer-se uma pré-medicação com anti-histamínicos, 

corticosteroides ou adrenalina (Pittman et al., 2012). 

Um estudo recente conclui que uso da coleira Seresto® da Bayer é indicada para o tratamento 

de infestações por Ixodes holocyclus e para o controlo de novas infestações até 6 meses. Além 

disso reduz o risco de infeções causadas por patógenos que causam doenças transmitidas por 

vetores (VBD – vector borne diseases). Tem como princípios ativos a imidacloprida e a 

flumetrina, ambos ectoparasiticidas (de Burgh et al., 2017). 

O prognóstico é bom na forma Americana se todas as carraças forem removidas e o animal 

não tenha desenvolvido problemas respiratórios (Pittman et al., 2012). A forma Australiana 

apresenta 5% de mortalidade apesar do tratamento (Atwell et al., 2001). 

1.4.3.3. Polirradiculoneurite Aguda 

A polirradiculoneurite aguda (PA) é a forma mais comum de polineuropatia aguda em cães 

(Añor, 2014; Cuddon, 2002a; Holt et al., 2011). Em 1954, Kingma e Catcott publicaram um 

estudo experimental onde a descrevem como uma paralisia aguda ascendente que se 

desenvolve em cães 7 a 10 dias após o contacto com guaxinins (Cummings el al., 1982). 

Também chamada de “Paralisia dos Coonhounds”, este nome advém da sua elevada 

incidência em cães de caça de raça Coonhound (Cuddon, 2002a). Em 1967, Cummings e 

Haas compararam esta polineuropatia com a síndrome de Guillain-Barré (SGB) (Cuddon, 

2002a), conhecida hoje como a causa mais comum de paralisia completa em humanos 

(DeLahunta & Glass, 2009). 

O termo “polirradiculoneurite aguda idiopática” refere-se a pacientes com sinais clínicos 

idênticos, mas em que a possibilidade de exposição a guaxinins é nula (Dewey & Talarico, 

2016a). Outras etiologias possíveis incluem a vacinação recente, infeção viral do trato 

respiratório superior, infeção viral ou bacteriana gastrointestinal e ainda a infeção por 

protozoários (Cuddon, 2002a; Cummings et al., 1988; McGlennon et al., 1990). Nos 

humanos, a SGB é frequentemente associada a infeções por Campylobacter jejuni, mas outros 

fatores incluem Mycoplasma pneumonia, Toxoplasma gondii, Borrelia burgdorferi, VIH, 
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citomegalovirus, o vírus Epstein–Barr e procedimentos cirúrgicos (Dewey & Talarico, 2016a; 

Hadden et al., 2001; Jacobs et al., 1998). Qualquer que seja a causa, os sinais clínicos 

relatados em todos os casos é muito semelhante (Añor, 2014).  

Caracteriza-se como sendo uma neuropatia periférica, com inflamação aguda das raízes 

nervosas ventrais e nervos periféricos em cães, assim como uma doença imunomediada, com 

infiltrado inflamatório, desmielinização e degeneração axonal (Cuddon, 2002a; DeLahunta & 

Glass, 2009). Com a degenerescência mielínica e axonal, a transmissão do sinal motor 

originado na medula espinhal fica interrompida, não atingindo as fibras musculares, o que 

determina os sinais clínicos da neuropatia (Lorenz et al., 2011). Estes variam de uma 

tetraparesia aguda ascendente (Stanciu & Solcan, 2016) até uma tetraplegia com perda dos 

reflexos espinhais, podendo ocorrer paralisia respiratória em casos mais graves (Holt et al., 

2011). 

1.4.3.3.2. Etiologia 

O agente etiológico especifico envolvido na PA ainda não foi identificado, mas a maioria dos 

casos inclui um contacto traumático com guaxinins. Pensa-se que o seu arranhão ou mordida 

funcionam com um estímulo antigénico que despoleta um processo imunomediado que 

danifica as células de Schawnn (DeLahunta & Glass, 2009).  

Uma paralisia ascendente que rapidamente progride para tetraparesia está associada a PA 

idiopática. Contudo, em cachorros com menos de 3 meses, uma radiculoneurite menos 

progressiva tem vindo a ser atribuída a infeções por Toxoplasma gondii. Em cachorros que 

desenvolvem a doença, a paresia é confinada aos MP, que tipicamente se encontram 

atrofiados, rígidos e mantidos em extensão (Cummings et al., 1988; McGlennon  et al., 1990). 

Um estudo recente verificou que cães com PA possuem números mais elevados no soro de 

anticorpos IgG contra Toxoplasma Gondii do que aqueles que não possuem a doença (Holt et 

al., 2011).  
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Em 1988, Dubey (citado em McGlennon et al. 1990) e seus colaboradores identificaram outro 

protozoário, Neospora Caninum, que também gera polirradiculoneurite acompanhada por 

polimiosite em cachorros. 

Estão documentados casos de polirradiculoneurite pós-vacinal em cachorros. Chetboul (citado 

em Gehring & Eggars, 2001) reportou em 1989 um caso de PA pós-vacinal. Gehring e Eggars 

descrevem um caso clínico de um cachorro com 4 meses de idade que no dia seguinte à toma 

da vacina multivalente (adenovírus tipo 2, esgana, parainfluenza e parvovírus) desenvolveu 

fraqueza dos MP e alguns déficits propriocetivos. Schauwen e Ham observaram fraqueza e 

paralisia dos MP num cachorro de 4 meses, 2 a 3 dias após a toma da vacina multivalente. Em 

2016, Cuthbert e colaboradores descrevem um caso de um cão com 11 meses que se 

apresentou à consulta ambulatório mas com tetraparesia flácida e diminuição dos reflexos 

espinhais, 5 dias após a toma da vacina multivalente (Cuthbert et al., 2016; Gehring & 

Eggars, 2001; Schrauwen & Ham, 1995). 

1.4.3.3.3. Mecanismo fisiopatológico 

A patogénese da PA ainda não é conhecida, contudo suspeita-se que possa estar envolvido um 

processo autoimune (Dewey & Talarico, 2016a).   

Estudos em medicina humana descrevem que a SGB é causada por uma resposta imune 

exagerada que danifica as raízes nervosas e os nervos periféricos e craniais, tendo os 

anticorpos anti-gangliosídeos uma função crucial como mediadores. As membranas que 

envolvem o tecido nervoso possuem elevadas concentrações de gangliosídeos (Willison, 

2005; Willison & Yuki, 2002). Acredita-se que o mimetismo molecular está envolvido nesta 

patogénese (Cuddon, 2002a). A bactéria Campylobacter jejuni possui uma cápsula 

lipopolissacarídea cujos componentes são semelhantes aos gangliosídeos presentes na mielina 

do SNP. Quando exposto a este antigénio exógeno, o sistema imunitário cria anticorpos que 

erroneamente atacam e destroem o nervo periférico, já que os reconhece como os 

lipopolissacarídeos da cápsula bacteriana (Ang et al., 2000; Berdusky et al., 2000; Neisser et 

al, 2000). 
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Está descrita em humanos com SGB a presença do anticorpo anti-glicosídeo “anti-GM2”, que 

recentemente foi demonstrada no soro de uma percentagem elevada de cães com PA, o que 

apoia e reforça as semelhanças entre a doença em cães e nos humanos (Rupp et al., 2013). 

Além disso existem evidências da implicação de mecanismo mediados por células CD4+ 

auto-reactivas, IFN-y, células B proliferativas e macrófagos que causam dano à mielina e aos 

axónios de forma direta (por fagocitose) ou indireta (através da libertação de radicais livres de 

oxigénio) (Añor, 2014; Cuddon, 2002a). 

Microscopicamente podem observar-se alterações patológicas como desmielinização 

segmentar, degeneração da bainha de mielina e axónios, degeneração secundária das células, 

atrofia muscular neurogénica e infiltração leucocitária (Cummings & Haas, 1966; Cummings 

et al., 1982). 

O estímulo antigénico nos cães é desconhecido (DeLahunta & Glass, 2009). No entanto, os 

sinais neurológicos associados às mordeduras de guaxinins podem ser reproduzidos 

experimentalmente através da infusão parenteral de saliva de guaxinins doentes (Holmes et 

al., 1979). Contudo é importante relembrar que a mordida não é requerida para que ocorra a 

doença (Cuddon, 2002a). 

1.4.3.3.4. Apresentação clínica 

Numa fase inicial observa-se alteração da marcha, descrita como um andar rígido e de 

passadas curtas. Esta paresia progride para uma tetraparesia ou tetraplegia não ambulatória 

nos primeiros 2 a 4 dias após o começo dos sinais clínicos (Añor, 2014; Cuddon, 2002a; 

Lorenz et al., 2011). Tipicamente desenvolve-se primeiro nos MP com uma rápida progressão 

para os MT, contudo o inverso, ainda que raro, também pode ocorrer (Cuddon, 1998; Cuddon, 

2002a). Alguns cães permanecem tetraparésicos e mantém movimentos voluntários em todos 

os membros, enquanto que outros desenvolvem uma paralisia completa e apresentam uma 

evidente flexão ventro-cervical. Estes cães que rapidamente se tornam não ambulatórios 

correm maior risco de desenvolver paralisia respiratória por envolvimento dos nervos 

intercostais e frénico. Apesar da gravidade a função anal e vesical estão preservadas, são 

capazes de deglutir e mover a cauda (Cuddon, 2002a; Lorenz et al., 2011; Troxel, 2007). 
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Ao exame neurológico verifica-se diminuição ou ausência dos reflexos espinhais, hipotonia 

ou atonia e atrofia neurogénica. A atrofia muscular pode ser observada entre o 7º e 10º dia 

(DeLahunta & Glass, 2009; Dewey & Talarico, 2016a). 

Na maior parte dos casos os animais acometidos mantem a sensibilidade, embora alguns 

manifestem hiperestesia espinhal aos estímulos dolorosos, principalmente à manipulação do 

tronco e extremidades. Esta pode ser devida a um quadro inflamatório severo que afecta as 

raízes dorsais (Cuddon, 2002a; Troxel, 2014). A disfonia e afonia, assim como paresia ou 

paralisia facial podem ser observados em alguns casos (Stanciu & Solcan, 2016). O estado 

mental e as funções autonómicas permanecem inalterados (DeLahunta & Glass, 2009). 

Panciera e seus colaboradores relataram um caso de polirradiculoneurite e ganglionite numa 

cadela Airedale Terrier com 9 anos de idade, cujos principais sinais clínicos advinham 

principalmente do envolvimento do nervo trigémeo, manifestando síndrome de Horner no 

olho esquerdo e atrofia unilateral dos músculos mastigatórios (Panciera et al., 2002). 

A maioria dos cães recupera entre as 3 e 6 semanas (Añor, 2014). 

1.4.3.3.5. Diagnóstico 

O primeiro passo consiste em obter por parte do proprietário a história detalhada do animal, 

pois esta pode revelar acontecimentos recentes como a vacinação, infeções do trato 

respiratório e gastrointestinal e exposição a guaxinins que tenham ocorrido 1 a 2 semanas 

antes do início dos sinais clínicos (Añor, 2014; Troxel, 2007; Troxel, 2014) . 

O diagnóstico definitivo é realizado através da examinação histopatológica de biópsias das 

raízes nervosas, que revelam infiltrado inflamatório que predomina nas raízes nervosas 

ventrais. Como é raro estas serem realizadas antes da morte do animal, o diagnóstico faz-se 

excluindo outras causas de lesão do NMI, pela análise do LCR, EMG e provas da condução 

nervosa (Cummings et al., 1982). 
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Um bom exame neurológico possibilita ao veterinário diferenciar a doença das outras três 

causas mais prováveis de tetraparesia do NMI: botulismo; paralisia da carraça; e miastenia 

gravis aguda fulminante; (Añor, 2014; Troxel, 2007). 

Durante a EMG é possível demonstrar atividade muscular espontânea em todos os cães 

afetados, que consiste em potenciais de fibrilação e ondas agudas positivas como 

consequência da desenervação das fibras musculares. É necessário que passem pelo menos 5 

dias desde o início do quadro clínico até se poder observar esta atividade espontânea. Quanto 

aos estudos de condução nervosa motora, os achados típicos de PA incluem diminuição da 

amplitude das ondas como consequência da desmielinização secundária pela degeneração 

walleriana. A amplitude das ondas F estão diminuídas ou não são observadas enquanto que o 

período de latência está aumentando (Cuddon, 1998; Griffiths & Duncan, 1978). 

O hemograma, análises bioquímicas, análise de urina e avaliação radiográfica não apresentam 

alterações, enquanto que a análise de LCR obtido por punção lombar apresenta elevado 

número de proteínas. Este achado deve-se á rutura da barreira hemato-nervosa presente na 

porção subaracnoide das raízes nervosas ventrais. No soro podem ser detetados anticorpos 

anti-GM2 (Añor, 2014; Cuddon, 2002a). 

1.4.3.3.6. Tratamento e Prognóstico 

O tratamento restringe-se à reabilitação física e ao tratamento de suporte. Os cães voltam a 

estar ambulatórios sem necessidade de nenhum tipo de medicação, embora em casos mais 

graves possa persistir alguma debilidade. O tratamento pode-se prolongar de semanas a meses 

e deve ter foco na monitorização respiratória, nos níveis de hidratação, numa boa nutrição e 

na troca de decúbito até que animal recupere a tonicidade. A fisioterapia intensiva é 

importante para diminuir a atrofia muscular neurogénica e manter a mobilidade articular 

(Añor, 2014; Holt et al., 2011; Stanciu & Solcan, 2016; Troxel, 2014). 

Em medicina humana o tratamento consiste na administração de imunoglobulina em doses 

altas ou na plasmaferese (van Doorn et al., 2008). Como a IgIV (imunoglobulina humana 

intravenosa) é mais simples de administrar e causa menos complicações que a plasmaferese, 
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foi adotada como o tratamento de eleição. Hirschvogel e seus colaboradores realizaram um 

estudo experimental em que 16 cães tratados com imunoglobulinas intravenosas recuperaram 

mais rápido (média de 27.5 dias) que os 14 cães do grupo controlo (média de 75.5 dias). 

Apenas dois cães apresentaram reações adversas (hematúria moderada e anafilaxia) 

(Hirschvogel et al., 2012). O elevado custo deste tratamento faz com que seja pouco utilizado 

em medicina veterinária. 

 

Apesar de ser uma doença imunomediada o uso de corticosteroides não é efetivo, visto que 

não altera o curso da doença nem atenua os sinais clínicos (Añor, 2014; Cuddon, 2002a).  

A maioria dos cães com PA em que a função respiratória não foi comprometida recupera 

completamente em 3-6 semanas, embora aqueles gravemente afetados possam permanecer 

com déficits neurológicos residuais e ter um tempo de recuperação mais longo (4-6 meses) 

(Cuddon, 2002a; Lorenz et al., 2011). 

1.4.3.4. Miastenia Gravis Aguda Fulminante 

A miastenia gravis (MG) é uma doença em que a transmissão neuromuscular está diminuída 

ou ausente (Hopkins, 1992; Joseph et al., 1988; Lama & Tavera, 2000). A denominação 

“miastenia gravis” (do inglês “myasthenia gravis”) é derivado dos termos “myo-” ou “my-” 

que indica envolvimento do músculo, “-asthenia” relativa à fraqueza generalizada, e “gravis” 

que expõe a gravidade da condição (Khorzad et al., 2011) 

A MG congénita resulta na alteração funcional ou estrutural dos recetores de acetilcolina 

nicotínicos (AChR) presentes na membrana pós-sináptica do músculo-esquelético, resultando 

em fraqueza muscular generalizada (Shelton, 2002). Aparece nas primeiras semanas de vida e 

está descrita em cães sem raça definida e de raça Jack Russel Terrier, Springer Spaniel e Fox 

Terrier de pelo liso (Bailey, 2012; Hopkins, 1992; Shelton, 2002). 

A MG adquirida caracteriza-se por ser um processo imunomediado, onde há formação de 

anticorpos (Ac) que promovem a destruição dos recetores AChR e das membranas pós-

sinápticas (Kent, et al., 2008; Penderis & Martin-Vaquero, 2016; Troxel, 2014) As raças com 
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maior predisposição incluem os Akita, o Terrier Escocês e outros terriers, Chihuahuas e o 

Braco Alemão de pelo curto. Possivelmente devido à sua reputação entre os compradores, 

casos clínicos que envolvam o Labrador Retriever, o Pastor Alemão, o Dachshund e Golden 

Retriever, encontram-se documentados em maior número (Añor, 2014; Bailey, 2012; Lama & 

Tavera, 2000). Está descrito o aparecimento de sinais clínicos de MG adquirida em 3 Dogue 

Alemão adultos da mesma ninhada e num grupo de Newfoundlands de diferentes linhagens 

(Kent et al., 2008; Lipsitz et al., 1999) Estes estudos sugerem a possibilidade de uma 

predisposição genética para estas raças. 

A doença pode apresentar-se sob três formas clínicas: generalizada, focal e fulminante (Kent 

et al., 2008; Lorenz et al., 2011). A forma focal ocorre em músculos inervados pelos nervos 

cranianos. Caracteriza-se por enfraquecimento muscular facial, faríngeo e laríngeo e dilatação 

esofágica, o que resulta em ptose das pálpebras superiores, disfagia, disfonia, dispneia e 

regurgitação (DeLahunta & Glass, 2009; Hopkins, 1992; Shelton, 2002). A forma 

generalizada afecta mais que um grupo de músculos, caracterizando-se por paraparesia ou 

tetraparesia com ou sem debilidade na musculatura esofágica e faríngea (Kent et al., 2008; 

Shelton, 2002). Nestas duas variantes os animais demostram intolerância ao exercício mas 

voltam a ganhar força muscular após o descanso (Añor, 2014). 

A forma fulminante será o foco das próximas páginas já que possui como diagnósticos 

diferenciais o botulismo, a paralisia da carraça e a PA (Khorzad et al., 2011; Lama & Tavera, 

2000; Shelton, 1998). Distingue-se das outras formas de MG pela fraqueza muscular de 

começo e progressão rápida que afecta os quatro membros (tetraparesia/tetraplegia) e pela 

possibilidade de ocorrer falha respiratória. Ocorre regurgitação de grandes volumes de líquido 

associado a megaesófago (Añor, 2014; Bailey, 2012). A MG aguda fulminante possui uma 

elevada taxa de mortalidade, no entanto é também a forma mais rara (Penderis & Martin-

Vaquero, 2016; Troxel, 2007). 

Uma forma paraneoplásica pode ocorrer associada a timomas. Há ainda relatos de casos de 

MG adquirida em cães com carcinoma colangiocelular (Day, 1997; Krotje et al., 1990; 

Rusbridge et al., 1996). 
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1.4.3.4.2. Mecanismo fisiopatológico 

A MG adquirida é uma doença imunomediada na qual autoanticorpos destroem os recetores 

AChR pós-sinápticos presentes no músculo-esquelético, impedindo a transmissão do 

potencial de ação dos nervos para os músculos (Drachman, 1994; Kent et al., 2008; Shelton, 

2002). Na maior parte dos casos as imunoglobulinas são do tipo G (Añor, 2014; Khorzad et 

al., 2011). 

Ocorre a ativação dos linfócitos T auxiliares e linfócitos B, o que leva à produção de 

autoanticorpos que destroem a JNM e a membrana pós-sináptica (Khozard et al., 2011), 

contudo, o fator que despoleta este processo autoimune continua desconhecido (DeLahunta & 

Glass, 2009).  

Existem três mecanismos principais. O primeiro deve-se à lise da membrana pós-sináptica 

junto aos recetores AChR. O segundo devido a uma acelerada endocitose dos recetores AChR 

e diminuição da sua síntese e integração na membrana. Por último, os Ac podem levar a uma 

interferência funcional por bloqueio direto dos recetores (Dewey et al., 1997; Joseph et al., 

1988, van der Merché & van Doorn, 1997). Em todos eles há uma diminuição na transmissão 

neuromuscular que se manifesta com uma deficiente contração muscular (Bailey, 2012). 

1.4.3.4.3. Apresentação Clínica 

A MG aguda fulminante caracteriza-se pela grave e rápida progressão generalizada de 

fraqueza muscular. Os animais apresentam-se frequentemente em decúbito lateral e 

tetraparésicos não ambulatórios (Lorenz et al., 2011; Troxel, 2014). A disfagia e diminuição 

do reflexo faríngeo podem ocorrer devido à debilidade da musculatura faríngea, enquanto que 

a regurgitação se deve à possibilidade do animal desenvolver megaesófago (Añor, 2014; 

Kogan et al., 2008; Lama & Tavera, 2000). Este é um achado muito comum nos cães devido 

ao facto de que a maior parte do seu esófago é constituído por músculo-esquelético (Dewey, 

et al., 1997; Hopkins, 1992). Um cão com megaesófago corre maior risco de desenvolver 

pneumonia por aspiração, cujo tratamento requere antibioterapia e suplementação de 

oxigénio. O enfraquecimento da musculatura esquelética acomete os músculos intercostais e o 

diafragma gerando falha respiratória, podendo vir a ser necessário o recurso à ventilação 
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mecânica (Bailey, 2012; Khorzad, 2011; Penderis & Martin-Vaquero, 2016). Enquanto que 

no botulismo, na paralisia da carraça e na PA os reflexos espinhais se podem encontrar 

diminuídos a ausentes, na MG há poucas evidencias de hiporreflexia (Anõr, 2014; Cuddon, 

2002a; Troxel, 2014). Alguns cães podem apresentar o reflexo palpebral diminuído ou 

ausente (Dewey et al., 1997; Joseph et al., 1988; Shelton, 1998). 

1.4.3.4.4. Diagnóstico 

Cães com MG aguda fulminante devem realizar hemograma, perfil bioquímico e análise de 

urina de forma a excluir outras causas de fraqueza generalizada como endocrinopatias e 

anemias. Geralmente os parâmetros encontram-se dentro dos valores normais, exceto em 

situações em que ocorra pneumonia por aspiração. A CK pode encontrar-se elevada devido à 

danificação das miofibrilhas e membranas musculares (Khorzad, 2001; Lama & Tavera, 

2000; Shelton, 1998). Testes adicionais endócrinos para medir os níveis hormonais da tiroide 

e glândula adrenal devem ser efetuados para descartar hipotiroidismo, já que este foi 

associado à MG (DeLahunta & Glass, 2009; Penderis & Martin-Vaquero, 2016).  

As radiografias torácicas revelam se existe megaesófago, pneumonia por aspiração e ainda 

massas mediastinais anteriores como timomas (Añor, 2014; Hopkins, 1992).  

Utiliza-se como diagnóstico complementar testes que avaliam a resposta muscular a 

anticolinesterásicos de curta duração. Estes inibem a atividade hidrolítica da AChE na JNM o 

que permite que se atinjam concentrações mais altas de ACh na fenda sináptica. Utiliza-se em 

cães o cloreto de edrofónio na dose de 0.1-02 mg/kg. Após a administração espera-se que em 

poucos segundos se gere força muscular com rápido retorno da fraqueza após alguns minutos. 

Como alternativa, a neostigmina metilsulfato também pode ser utilizada na dose de 40µg/kg 

IM ou 20µg/kg IV. O seu efeito dura algumas horas (Bailey, 2012; Shelton, 1998; Shelton 

2002). Alguns pacientes poderão não responder a este teste porque maior parte dos recetores 

de ACh já se encontram ligados aos anticorpos, havendo um reduzido número disponível na 

JNM (DeLahunta & Glass, 2009; Khorzad et al., 2011). A sobredosagem destes fármacos ou a 

sua administração em animais que não possuam a doença pode levar a uma crise colinérgica, 

isto é, à despolarização muscular excessiva e ainda a efeitos muscarínicos aumentados como 

bradicardia, salivação, secreção e constrição bronquial. Estes efeitos secundários indesejáveis 



33 
 

podem ser evitados com a administração prévia de atropina (DeLahunta & Glass, 2009; 

Hopkins, 1992). 

O diagnóstico definitivo é baseado na demonstração de Ac anti AChR no soro (Shelton, 1998; 

Troxel, 2012). O radioimunoensaio-imunoprecipitação identifica a quantidade de 

autoanticorpos circulantes destinados a destruir os recetores de ACh presentes no músculo. 

Valores superiores a 0,6 nmol/L são considerados positivos (Khorzad et al., 2011). 

Os estudos eletromiográficos revelam redução gradual da resposta do potencial de ação 

muscular composto a taxas de estimulação repetitiva baixas (2–3 Hz) do músculo afetado. 

Contudo, este teste carece de especificidade e sensibilidade. A eletromiografia de fibra única 

utiliza microelétrodos que registam o potencial de ação de uma só unidade motora ou de uma 

fibra muscular individual, sendo assim um teste com bastante sensibilidade utilizado em 

humanos. Contudo, ambos os testes requerem anestesia geral que pode ser arriscada para cães 

com fraqueza muscular grave e megaesófago (Añor, 2014; Bailey, 2012; Khorzad, 2001). 

1.4.3.4.5. Tratamento e Prognóstico 

Um dos fatores mais importantes é o reconhecimento rápido e preciso por parte dos clínicos, 

uma vez que estes pacientes necessitam de cuidados intensivos que podem passar por suporte 

mecânico respiratório. A colaboração dos proprietários é também um aspeto fundamental, já 

que o tratamento se pode prolongar por semanas ou até meses (Añor, 2014; Shelton, 2002). 

Os três aspetos mais importantes da terapia consistem na terapia de suporte, na terapia com 

anticolinesterásicos e na terapia com recurso a imunossupressores. 

A terapia de suporte é muito semelhante à descrita nas doenças anteriores que causam 

tetraparesia do NMI. Como estes animais desenvolvem fraqueza da musculatura faríngea e 

megaesófago, cuidados redobrados devem ser efetuados no que toca à nutrição. Em casos em 

que a ingestão oral de alimento é contraindicada devido à regurgitação, a comida e a água 

devem ser elevadas e pode considerar-se a colocação de um tubo de alimentação por 

gastrotomia. Na forma fulminante de MG, a nutrição parenteral pode ser a única opção. A 

“Bailey chair” pode ser usada por cães enquanto se alimentam, pois permite que se 
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mantenham em estação com os membros anteriores elevados, de modo a que o esófago 

cervical e torácico fique em posição vertical. O animal deve permanecer assim pelo menos 10 

minutos após a ingestão para que a comida chegue ao estômago, evitando o risco de 

pneumonia por aspiração. Antibióticos como aminoglicosideos, ampicilina, ciprofloxacina e 

eritromicina para o tratamento da pneumonia por aspiração devem ser evitados devido ao 

potente efeito secundário na JNM (Bailey, 2012; Lama & Tavera, 2000; Penderis & Martin-

Vaquero, 2016). 

Os anticolinesterásicos são usados tanto no diagnóstico como no tratamento. Como referi 

anteriormente, os anticolinesterásicos inibem a ação da enzima AChE, impedido a sua ação 

sobre a ACh. O brometo de piridostigmina é usado em cães na dose 0.5 a 3.0 mg/kg a cada 8-

12 horas. Deve ser iniciado a doses baixas e usado até se observarem melhorias satisfatórias. 

Caso exista regurgitação e a administração oral não for uma opção, administra-se por via 

intramuscular neostigmina na dose 0,04 mg/kg a cada 6 horas. No entanto, a piridostigmina é 

a escolha da maioria dos médicos veterinários devido aos efeitos secundários reduzidos e ao 

tempo de duração mais longo. Estes efeitos secundários incluem os efeitos colinérgicos e 

muscarínicos acima descritos (Añor, 2014; DeLahunta & Glass, 2009; Shelton, 2002).  

Os corticosteroides e outros imunossupressores são usados para tratar muitas doenças 

autoimunes. Apesar de serem muito utilizados na medicina humana, em cães com MG aguda 

fulminante o seu uso é controverso, já que a sua ação imunossupressora pode agravar a 

pneumonia por aspiração e a fraqueza neuromuscular (Hopkins, 1992; Penderis & Martin-

Vaquero, 2016; Troxel, 2014).  

O tratamento com IgIV e a plasmaferese revelam uma melhoria acentuada da sintomatologia 

na MG aguda fulminante. Contudo, o seu uso em medicina veterinária ainda é limitado devido 

ao custo elevado do equipamento necessário (Anõr, 2014).   

A hiperplasia do timo e os timomas são comuns em pessoas com MG, de modo que a 

timectomia é hoje recomendada por muitos neurologistas dada a remissão dos sinais clínicos 

da doença em alguns pacientes. Nos poucos casos documentados de timectomia realizada em 

cães, os resultados não apresentavam melhorias significativas, assim que os benefícios da 
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timectomia nestes pacientes continuam desconhecidos. É necessário ponderar cuidadosamente 

a realização da cirurgia visto que a anestesia pode ter efeitos nefastos em pacientes tão 

debilitados (DeLahunta & Glass, 2009; Hopkins, 1992; Penderis & Martin-Vaquero, 2016). 

O prognóstico de cães com MG aguda fulminante é pobre devido ao rápido desenvolvimento 

de pneumonia por aspiração e falha respiratória. Uma grande percentagem dos animais possui 

megaesófago, e a pneumonia por aspiração é principal causa de morte em cães com MG 

adquirida (Bailey, 2012; Dewey et al., 1997; Hopkins, 1992). A forma fulminante da MG 

possui uma elevada taxa de mortalidade (Troxel, 2007; Troxel, 2014). 
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2. Objetivos 

 

O objetivo desta dissertação é contribuir para um melhor e rápido reconhecimento de lesões 

do neurónio motor inferior em cães por parte dos clínicos, após uma anamnese detalhada e 

uma avaliação física e neurológica cuidadosa, sequencial e lógica.  

 

São várias as doenças que causam tetraparesia aguda do neurónio motor inferior em cães e 

todas elas se manifestam de maneira semelhante, levando à sua difícil distinção. Outro 

objetivo consiste em facilitar essa distinção, e para tal, serão apresentados e descritos três 

casos clínicos muito idênticos na sua apresentação clínica mas com pormenores clínicos que 

determinam diagnósticos finais diferentes.  

 

Pretende-se avaliar a história pregressa do animal, a apresentação clínica no momento de 

chegada à clínica, os meios complementares de diagnóstico, a progressão da doença e o tempo 

de recuperação do animal, de modo a que todos os dados recolhidos sejam comparados e 

classificados de acordo com aqueles descritos atualmente na literatura veterinária.  
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3. Apresentação de casos 

3.1.  Materiais e Métodos 

 

Os casos clínicos descritos nesta dissertação compreendem três cães que foram referidos por 

parte de outros colegas na área da medicina veterinária para a Clínica Referência Veterinária 

(Alcabideche, Portugal), solicitando uma avaliação neurológica por parte do Dr. João Ribeiro. 

Foram selecionados aqueles que se apresentaram à consulta com tetraparesia aguda e cujo 

diagnóstico revelou doença generalizada do NMI.  

 

Os casos apresentados incluem um Bulldog Francês macho com 3 anos de idade, um Shih-

Tzu macho com 4 anos de idade e um Labrador Retriever fêmea com 1 ano de idade.   

 

Durante a anamnese, todos os tutores foram questionados acerca do início dos sinais clínicos, 

alterações por eles observadas, tempo decorrido desde o início dos sinais clínicos até ao 

momento em que o animal se tornou não ambulatório, exames efetuados anteriormente, 

possibilidade de traumatismo ou exposição a tóxicos, viagens e vacinação recente e 

capacidade voluntária de micção e defecação.  
 

Após a recolha de dados acerca da história pregressa, foi realizado o exame físico e o exame 

neurológico, no qual se avaliou o estado mental e comportamento, a marcha e a postura, as 

reações posturais, os nervos cranianos, os reflexos espinhais, o tónus muscular e a perceção 

do estímulo sensorial e dor. 

 

Em todos os casos foi recomendada a realização de hemograma completo, análises de 

bioquímica sérica e o despiste de doenças parasitárias e infeciosas, que incluem a neosporose, 

a toxoplasmose, a leishmaniose, a erliquiose, a riquetsiose, a babesiose, a borreliose e a 

esgana. Todos os animais realizaram radiografias torácicas. Num dos animais recomendou-se 

a ecografia abdominal. 
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3.2.  Apresentação de casos clínicos 

3.2.1. CASO CLÍNICO #1 

 

Identificação do animal: 

Bulldog Francês macho não castrado com 3 anos de idade. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Caso Clínico #1 - Bulldog Francês macho não castrado com 3 anos de idade. 

 

Motivo da consulta: 

Tetraparesia e dificuldade respiratória.  

 

Anamnese: 

Suspeita-se que tivesse ingerido uma carcaça de gaivota no dia anterior aquando do seu 

passeio. Durante a anamnese foi possível constatar que a paresia se iniciou nos MP e que teve 

um início e progressão rápidos.  

 

Exame Físico: 

• Taquicardia; 

• Respiração abdominal rápida e superficial; 

 

Exame Neurológico: 

• Estado mental: alerta; 

• Tetraparesia flácida não ambulatória;  

• Flexão ventro-cervical do pescoço; 
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• Incapacidade de resposta à avaliação das reações posturais, ainda que suportado pelo 

tórax, devido à fraqueza excessiva; 

• Arreflexia dos quatro membros; 

• Ausência do reflexo palpebral; 

• Afonia; 

• Midríase com reflexo pupilar à luz diminuído; 

 

 

 

 

 

 

 

(A)                                                               (B) 

 

 

 

 

 

(C)                                                 (D)         
 

Figura 4. Bulldog Francês que apresentou (A) ausência do reflexo palpebral, (B) ausência do reflexo flexor, (C) 
incapacidade de responder adequadamente às reações posturais e (D) midríase com reflexo pupilar á luz 

diminuído. 

 

 

Meios de diagnóstico: 

Os exames laboratoriais efetuados (hemograma e bioquímica sérica) apresentaram todos os 

parâmetros dentro dos valores de referência normais. As radiografias torácicas revelaram uma 

ligeira dilatação do esófago cervical, e não um verdadeiro megaesófago. Os testes para 

despiste de doenças parasitárias e infecciosas relevantes foram todos negativos. Foi 

recomendada a pesquisa da toxina botulínica no sangue/fezes ou de Clostridium botulinum 

nas fezes. 
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Evolução: 

Morreu 3 dias após a consulta por paragem respiratória. 
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3.2.2. CASO CLÍNICO #2 

 

Identificação do animal: 

Shih-Tzu macho não castrado com 4 anos de idade. 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Caso Clínico #2 - Shih-Tzu macho não castrado com 4 anos de idade. 

. 

 

 

Motivo da consulta:  

Tetraparesia aguda não ambulatória com evolução há 19 dias.  

 

Anamnese:  

Segundo o seu médico veterinário começou por apresentar dificuldades na locomoção com os 

MP e em 24h ficou tetraparésico. Sem história de vacinação recente, traumatismo ou 

exposição a tóxicos. Apresentava dificuldade a urinar e defecar.  

 

Exame Físico: 

Não foi encontrada nenhuma alteração no exame físico.  

 

Exame Neurológico: 

• Tetraparesia não ambulatória;  

• Fraqueza dos quatro membros e pescoço; 

• Hipotonia; 

• Reflexos espinhais diminuídos nos quatros membros; 

• Reflexo palpebral ligeiramente diminuído; 

• Disfonia;  
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• Adota a posição de esfinge sem ajuda; 

• Sem dor à palpação e manipulação da coluna e extremidades; 

 

 

 

 

 

 

                         (A)                           (B)                             

 

                              

 

 

 

(C)                                                 (D)  
Figura 6. Shih-Tzu que se apresentou à consulta (A) capaz de segurar o pescoço e adotar a posição de esfinge. 

No exame neurológico revelou (B) hipotonia e (C) hiporreflexia dos quatro membros. (D) Não apresentou 
hiperestesia à palpação da coluna. 

 

Meios de diagnóstico: 

Os exames laboratoriais efetuados (hemograma e bioquímica sérica) apresentaram todos os 

parâmetros dentro dos valores de referência normais. As radiografias efetuadas não revelaram 

nenhuma alteração. Foi recomendado o despiste de doenças infecciosas e parasitárias, o qual 

foi feito e com resultados negativos. O LCR foi colhido na cisterna magna e não apresentava 

alterações citológicas de relevo. Realizou uma tomografia computadorizada (TC) com 

contraste a pedido do veterinário que o referiu, por suspeita de hérnia discal cervical. Esta não 

revelou alterações dignas de registo, apenas mineralização dos discos intervertebrais T6-T7 e 

T8-T9, sem protusão discal ou compressão medular visível.  

 

Evolução: 

3 semanas depois voltou à consulta e já apresentava voz e marcha normais, embora ainda não 

conseguisse realizar atividades como saltar para a cama ou sofá. Ainda demonstrava alguma 

fraqueza nos MP. 
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3.2.3. CASO CLÍNICO #3 

 
Identificação do animal: 

Labrador Retriever fêmea com 1 ano de idade. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Caso clínico #3 – Labrador Retriever fêmea com 1 ano de idade. 

 

 

Motivo da consulta: 

Quadro de fraqueza aguda progressiva com início nos MP.  

 

Anamnese: 

Segundo os tutores, quando foi à rua, perdeu força nos MP, até que no dia seguinte deixou de 

caminhar e apresentou hipersalivação.  

 

Exame Físico: 

Não foi encontrada nenhuma alteração no exame físico.  

 

Exame Neurológico: 

• Tetraparesia não ambulatória; 

• Fraqueza generalizada que inclui os quatro membros e pescoço; 

• Hiporreflexia generalizada (flexores dos quatro membros, reflexo palpebral e alguma 

fraqueza dos lábios com perda de saliva); 

• Resposta ao teste de ameaça diminuída; 

• Afonia; 

• Reações posturais presentes se o peso lhe é suportado;  
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(A)                                      (B)                                                  (C) 

 
Figura 8. Labrador Retriever que apresentou ao exame neurológico (A) diminuição do reflexo palpebral e (B) 

hiporreflexia nos membros; (D) A radiografia torácica revelou megaesófago. 

 

Meios de diagnóstico: 

O hemograma e a bioquímica sérica demonstraram:  

• PT - 10 g/dl 

• ALT - 123 U/L 

• CK - 113 U/L;  

• Plaquetas - 90 x10³µ/L  

 

Os testes para despiste de doenças parasitárias e infecciosas apresentaram resultados 

negativos. A realização das radiografias torácicas demonstrou megaesófago. Foi recolhido 

soro para demonstração de anticorpos anti AChR, os quais se encontravam elevados (2,09 

nmol/l). 

 

Evolução: 

6 semanas depois já conseguia levantar-se e caminhar, demonstrando ainda alguma fraqueza 

nos MP. 
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4. Discussão 

 

A paralisia aguda flácida e progressiva afeta principalmente os músculos locomotores mas em 

casos mais graves, a paralisia dos músculos intercostais e do diafragma pode ocorrer, ou ainda 

surgirem complicações secundárias como a pneumonia por aspiração. Nestes casos, são 

necessários cuidados redobrados no maneio do paciente tetraparésico e pode ser necessário o 

suporte ventilatório, visto que a tetraparesia aguda do NMI em cães pode ser fatal (Rutter et 

al., 2011). O médico veterinário deve por isso ser capaz de avaliar e diagnosticar corretamente 

uma lesão do NMI, de modo a listar todos os diagnósticos diferenciais, a iniciar rapidamente 

o tratamento terapêutico e de suporte e a informar o tutor do animal acerca do prognóstico. 

 

Os três casos clínicos apresentados chegaram à Clínica Referência Veterinária na mesma 

condição: tetraparesia aguda não ambulatória. Foi em primeiro lugar realizada a anamnese e 

de seguida efetuado o exame físico e neurológico. O objetivo do exame neurológico é 

determinar se de facto existe um problema neurológico, e se sim, quais as alterações 

observadas. Baseando-se nessas alterações, o clínico pode proceder à localização da lesão no 

sistema nervoso.  

 

São várias as doenças não neurológicas que podem mimetizar uma lesão do sistema nervoso e 

que devem ser pesquisadas e descartadas. Os problemas ortopédicos, os distúrbios 

metabólicos e as doenças cardiorrespiratórias são exemplos de doenças que podem facilmente 

levar o clínico a afirmar que está na presença de ataxia, fraqueza neuromuscular e colapso 

(McDonnell et al., 2001; Olby, 2004).  

 

Quando um cão apresenta paresia ou paralisia sem que se encontrem sinais clínicos 

intracranianos, é porque existe uma lesão na medula espinhal ou uma doença do neurónio 

motor inferior generalizada. Uma lesão do tronco cerebral pode de facto causar paresia ou 

paralisia dos quatro membros, mas outros sinais evidentes como alteração do estado mental, 

alteração dos nervos cranianos, ataxia e presença de reflexos espinhais, também se 

manifestariam. O mesmo aconteceria para uma lesão no córtex cerebral, contudo ocorreria 

uma paresia contralateral impercetível na avaliação da marcha (Garosi, 2004a). 
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Aquando da avaliação dos reflexos espinhais, é possível localizar a lesão como sendo na 

medula espinhal ou como sendo uma lesão do NMI. Se o animal apresentar reflexos espinhais 

normais nos MP e reflexos espinhais normais nos MT, o clínico pode afirmar que a lesão se 

encontra entre os segmentos medulares C1-C5. Já se apresentar reflexos espinhais normais 

nos MP e ausentes nos MT, a lesão encontra-se entre os segmentos medulares C6-T2. 

Contudo, se existir arreflexia ou hiporreflexia nos quatro membros, o médico veterinário 

estará na presença de uma lesão generalizada do NMI (Olby, 2004).  

 

Nos três casos clínicos apresentados o estado mental e comportamento dos animais não se 

encontrava alterado e apresentavam hiporreflexia ou arreflexia nos quatro membros. Pudemos 

assim afirmar que a lesão se encontrava no SNP. A tetraparesia flácida que possuíam indica 

uma lesão no NMI, ao contrário de uma lesão no NMS, em que os animais apresentam uma 

tetraparesia espástica (Garosi, 2004b).  

 

As quatro maiores causas de tetraparesia aguda progressiva incluem a polirradiculoneurite 

idiopática aguda, o botulismo, a miastenia gravis aguda fulminante e a paralisia da carraça 

(Añor, 2014). Como referi anteriormente, causas menos comuns incluem o envenenamento 

por cobras-coral, a intoxicação por algas verde-azul, o envenenamento pela aranha viúva-

negra e outras intoxicações raras, como a toxicidade causada pela lasalocida. 

 

Quanto às doenças que causam um quadro clínico de tetraparesia do NMI crónica progressiva, 

são de referir as endocrinopatias (hipotiroidismo, hiperadrenocorticisco e diabetes mellitus), o 

uso prolongado de fármacos (vincristina e vinblastina), síndromes pareneoplásicas 

(linfossarcomas, adenocarcinomas, carcinomas e sarcomas), doenças imunomediadas (lúpus 

eritematoso sistémico) e ainda causas idiopáticas (degeneração axonal crónica) (Añor, 2014; 

Troxel, 2007). 

 

No primeiro caso clínico, os sinais clínicos desenvolveram-se de forma aguda e progressiva, 

com paresia do NMI acompanhada de alterações nos nervos cranianos e afetando a função 

autonómica do animal. A perceção da dor não se encontrava alterada.  

 

A paralisia da carraça seria bastante improvável, visto que não existe nenhum caso 

documentado em Portugal (falta de dados). Troxel (2014) afirma que a miastenia gravis 
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adquirida não se manifesta com alteração dos reflexos espinhais, contudo é uma doença 

bastante frequente e não deve ser excluída dos diagnósticos diferenciais. A forma fulminante 

da miastenia gravis foi também descartada por não existir megaesófago com consequente 

regurgitação e pela rápida evolução dos sinais clínicos em poucas horas (King & Vite, 1998). 

Os sinais clínicos no botulismo podem ser semelhantes aos da polirradiculoneurite idiopática 

aguda, com paresia rápida e progressiva, fraqueza facial e disfonia. Contudo, na 

polirradiculoneurite idiopática aguda não ocorre o envolvimento do SNA (Cuddon, 2002a). 

 

A principal suspeita recaiu então no botulismo, pelo rápido aparecimento dos sinais clínicos 

(aproximadamente 12 h após a ingestão da toxina), pelo envolvimento dos nervos cranianos e 

do SNA e sobretudo pela história de ingestão da carcaça (Penderis & Martin-Vaquero, 2016).  

 

O diagnóstico definitivo baseia-se na pesquisa da toxina botulínica no sangue/fezes ou de 

Clostridium Botulinum nas fezes. As toxinas A, B, E e F são associadas à doenças nos 

humanos, enquanto que a toxina C é a mais prevalente nos carnívoros (Bruchim et al., 2006). 

Existem apenas dois casos clínicos relatados no Senegal de toxina D em cães (Doutre, 1982). 

Os testes eletrofisiológicos podem ser úteis no diagnóstico de botulismo (Farrow et al., 1983), 

mas estes não foram efetuados pois requerem a anestesia geral do paciente, que neste caso 

seria um risco devido ao comprometimento respiratório.  

 

Assim como descrito na bibliografia (Penderis, 2012), os exames laboratoriais (hemograma e 

bioquímica sérica) estavam dentro dos valores de referência normais e a radiografia torácica 

não possuía alterações dignas de registo.  

 

O animal foi internado no hospital que o acompanha normalmente com prognóstico grave, 

recomendando-se os cuidados adequados ao paciente tetraparésico flácido, sobretudo a 

monitorização do padrão respiratório. O paciente botulínico recupera geralmente em 2-3 

semanas (Uriarte et al., 2010), mas 3 dias após a consulta o paciente morreu por paralisia dos 

músculos respiratórios.  

 

O protocolo de tratamento é baseado na terapia de suporte (Wallace & McDowell, 1986), 

contudo esta é ineficiente em casos de intoxicação grave, pois tem como objetivo atenuar os 

sinais clínicos, principalmente a dificuldade respiratória, e impedir que se desenvolvam outras 
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complicações como infeções urinárias, úlceras nas córneas e disfagia (Añor, 2014). A 

administração de antitoxina tipo C é o tratamento específico para o botulismo, mas este é de 

difícil obtenção. Além disso, deve ser administrada na fase inicial da doença, não tendo 

qualquer efeito nas toxinas já fixadas à JNM (Silveira & Marques, 2016). 

 

No segundo caso clínico apresentado, também a tetraparesia foi aguda e progressiva.  

 

Mais uma vez os diagnósticos diferenciais incluem as quatro causas mais comuns de doença 

do NMI. O botulismo e a miastenia gravis aguda fulminante foram descartados por não haver 

histórico de exposição a tóxicos e não se encontrarem sinais clínicos autonómicos ou 

megaesófago. De novo, a paralisia da carraça foi rejeitada por Portugal não ser uma zona 

endémica. Concluiu-se que a doença do NMI poderia estar a ser causada pela 

polirradiculoneuropatia idiopática aguda. O contacto traumático com guaxinins não foi 

considerado, visto que a sua distribuição geográfica se limita à América do Norte, América 

Central e Europa Central. Durante a anamnese questionou-se o tutor acerca de vacinação 

recente (Cuthbert et al., 2016; Gehring & Eggars, 2001), a qual foi negada.  

 

As infeções por protozoários devem fazer parte do diagnóstico diferencial, mais 

concretamente a toxoplasmose e a neosporose. Estas tiveram resultados negativos e estas 

etiologias estão apenas documentadas em cães com polirradiculoneurite aguda em cachorros 

com menos de 3 meses de idade (Cummings et al.,1988; McGlennon et al., 1990). 

 

De acordo com Cuddon (1998) a paresia começa por afetar os MP e tem uma rápida 

progressão para os MT. Com os dados obtidos na anamnese, podemos afirmar que o animal se 

enquadra na literatura referida.  

 

Na maior parte dos casos de polirradiculoneurite idiopática aguda está documentado que o 

animal desenvolve tetraparesia nos primeiros 2-4 dias após o começo dos sinais clínicos 

(Añor, 2014). O paciente desenvolveu tetraparesia em 24h após o início dos sinais clínicos.  

 

A disfonia apresentada pelo paciente vem confirmar os estudos de Cuddon (2002a) que indica 

que esta acontece quando há envolvimento do nervo glossofaríngeo e do nervo vago. De 



51 
 

acordo com Dewey e Talarico (2016a) o exame neurológico revela diminuição dos reflexos 

espinhais e hipotonia, tendo sido ambas verificadas. 

 

A função da bexiga e a função anal apresentaram alterações numa fase inicial da doença, 

contrariamente ao que está descrito (Lorenz et al., 2011). 

 

Assim como menciona Añor (2014) as análises laboratoriais, a radiografia torácica e a 

colheita de LCR na cisterna magna não apresentam alterações. Não foram realizados testes 

eletrofisiológicos nem a pesquisa do soro de anticorpos anti-GM2 (Cuddon, 1998; Rupp et al., 

2013), já que foram excluídas as outras causas de lesão do NMI e dada a recuperação 

espontânea do animal. O diagnóstico definitivo da polirradiculoneurite aguda só é possível 

através da biópsia das raízes nervosas da medula espinhal, a qual não é realizada na prática 

clínica (Laws et al., 2017). O diagnóstico foi então estabelecido com base na sintomatologia 

clínica e neurológica e pela exclusão das outras doenças com sinais clínicos idênticos (Nelson 

& Couto, 2014c). 

 

O prognóstico costuma ser favorável e a maioria dos animais recupera entre 3 e 6 semanas, 

mas em casos mais graves pode levar 4 a 6 meses (Cuddon, 2002a). A recuperação completa 

aconteceu quase aos 3 meses após o início dos sinais clínicos. 

 

No terceiro caso clínico, o animal desenvolveu uma grave e rápida progressão de fraqueza 

muscular, apresentando-se em decúbito lateral e tetraparésica não ambulatória.  

 
Inicialmente suspeitou-se que possuía um quadro neurológico de polirradiculoneuroptia aguda 

progressiva, devido à fraqueza generalizada que incluía os quatro membros e pescoço, 

hiporeflexia dos membros e alterações laríngeas (Cuddon, 2002a). 

 

Contudo, as radiografias torácicas demostraram a presença de megaesófago, um sinal clínico 

regular em pacientes com MG adquirida (Dewey et al., 1997). Porém, não ocorreu a 

regurgitação de grandes volumes de líquido comum nestes animais (Kent et al., 2008).  

 

Caso se verifica-se megaesófago, recomendou-se o doseamento de anticorpos anti AChR. A 

demonstração de anticorpos anti AChR no soro é considerado o diagnóstico definitivo de MG 
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(Troxel, 2014) e apresentou um resultado elevado, confirmando que existia uma resposta 

autoimune a decorrer. Até hoje, este diagnóstico tem sido específico para animais com MG 

adquirida, não sendo encontrado o aumento dos anticorpos anti AChR noutras doenças (falta 

de dados). 

 

A predisposição racial foi identificada para a MG adquirida, incluindo os Akita, Terrier 

Escocês e outros terriers, Chihuahuas, Braco Alemão de pelo curto, Labrador Retriever, 

Pastor Alemão, Dachshund e Golden Retriever (Bailey, 2012). O paciente, da raça Labrador 

Retriever, vem corroborar com estes estudos.   

 

Nestas doenças, ao contrário do botulismo, paralisia da carraça e polirradiculoneurite 

idiopática aguda há poucas evidências de hiporreflexia (Cuddon, 2002a), contudo o animal 

apresentou hiporreflexia generalizada. 

 

Um amplo espectro de sinais clínicos pode estar presente em MG canina, e a MG deve estar 

no topo da lista de diferenciais diagnósticos em qualquer cão com fraqueza neuromuscular 

focal ou generalizada (Shelton, 1998). 

 

A forma focal da MG adquirida pode ser descartada, visto que o paciente não tem apenas um 

grupo de músculos afetado. A forma generalizada também, porque apesar de esta forma se 

manifestar com tetraparesia (Kent et al., 2008), o animal, após a realização de exercício e 

posterior descanso não melhorava. De acordo com Añor (2014), após a realização de 

exercício seguido de descanso, o animal com miastenia gravis aguda fulminante não volta a 

ganhar força muscular. A ecografia abdominal juntamente com a radiografia excluiu a forma 

paraneoplásica, dada a ausência de massas tumorais (Day, 1997). 

 

Foi iniciado a terapia com o anticolinesterásico brometo de piridostigmina (Mestinon 60mg – 

1cp BID PO) (Shelton, 2002), bem como precauções aquando da alimentação (Cadeira de 

Bailey) (Bailey, 2012). 

 

O prognóstico dependeria da evolução neurológica, pois poderia ocorrer paralisia progressiva 

que afetasse os músculos respiratórios e ainda complicações como a pneumonia por 
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aspiração. 6 semanas depois já conseguia levantar-se e caminhar, demonstrando ainda alguma 

fraqueza nos MP. 
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5. Conclusão 

 

Esta apresentação de casos permite identificar e compreender os detalhes mais importantes a 

ter em conta na distinção das quatro doenças mais comuns do neurónio motor inferior, 

detalhes a partir dos quais o clínico pode avançar para meios complementares de diagnóstico 

mais específicos e eleger posteriormente o tratamento adequado, sem nunca esquecer o 

tratamento de suporte fundamental nestes pacientes.  

 

Todos os animais apresentaram um quadro de lesão generalizada dos motoneurónios 

inferiores, com paresia aguda ascendente que resultou em tetraparesia não ambulatória. Foram 

relatadas alterações neurológicas, tais como, a diminuição dos reflexos espinhais e os défices 

nos nervos cranianos. Foi ainda possível observar um caso com prognóstico grave que se 

apresentou à consulta com um padrão respiratório abdominal e com alteração da função 

autonómica. Estes achados vem corroborar a bibliografia veterinária publicada até à data. 

 

A principal limitação desta apresentação de casos clínicos foi a falta de um caso clínico 

relativo à paralisia da carraça, contudo, este tipo de doença tem como zona endémica a 

América do Norte e a Austrália. Outra limitação foi o défice de exames complementares de 

diagnóstico, como a pesquisa de Clostridium botulinum ou da toxina botulínica e os estudos 

eletrofisiológicos. Estes são hoje considerados o pilar dos diagnósticos complementares em 

casos clínicos onde se pretende localizar uma lesão no NMI.  

 

Com um dos casos, pudemos verificar a realidade de que estes pacientes são muitas vezes 

levados à realização de TC e RM desnecessárias devido à suspeita de lesão cervical na medula 

espinhal ou a uma lesão intracraniana. Estes são meio de diagnósticos de custo elevado e que 

requerem a anestesia geral do paciente. Apesar dos avanços tecnológicos na medicina 

veterinária é fundamental relembrar os conhecimentos apreendidos nas áreas de 

neuroanatomia e neurofisiologia. Um correto exame neurológico é a base para um bom 

diagnóstico e é a partir dele que se elege os exames complementares.  
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