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RESUMO

A hidrocefalia palavra de origem grega ( Hidro – água e Céfalo – Cabeça),

conhecida  como água  no  cérebro,   é  caracterizada  como o  acúmulo  de  líquido

cefalorraquidiano (LCR) no interior do crânio. Este distúrbio pode ser congênito ou

secundário à traumas ou inflamações de meninges que prejudiquem a absorção do

LCR.  A  hidrocefalia  é  comum  em  filhotes  caninos  de  raças  toy,  porém  a

diferenciação  da  origem (congênita  ou  secundária)  se  dá  pela  análise  do  LCR,

entretanto esse procedimento é contra-indicado na hidrocefalia. Os animais afetados

tendem a apresentar fontanelas abertas, abaulamento de crânio, andar em círculos,

cegueira  podendo  ou  não  estar  acompanhada  de  estrabismo,  convulsões  e

dificuldade ao treinamento. O óbito é citado na literatura como sendo comum em

animais  hidrocefálicos  com  menos  de  5  meses  de  idade,  sendo  necessária  a

realização  de  eutanásia  em  alguns  casos,  é  citado  também  que  o  uso  de

glicocorticóides e diuréticos não surgem efeito em animais com idade menor que 4

meses. Este trabalho relata o caso de Rachel uma SRD que hoje tem 1 ano e 5

meses  de  idade.  Desde  seu  nascimento,  em  nenhum  período  fez  uso  de

medicamentos,  apenas o carinho dos donos.  Apesar  de ainda estar  em fase de

observação, podemos sugerir que é possível o animal com hidrocefalia sobreviva

por um período maior do que os citados na literatura e  a eutanásia seja apenas o

último recurso.

Introdução

A Hidrocefalia se refere ao acúmulo excessivo de líquido cefalorraquidiano

(LCR)  no  crânio.  Ocorre  com  muita  freqüência  em  filhotes,  mas  parece  ser

relativamente  rara  em  filhotes  felinos.  Ela  pode  ser  adquirida  ou  ter  uma  base

congênita. (HOSKINS, 1993). As formas congênitas são devido a defeitos estruturais

que  promovem  a  obstrução  da  eliminação  do  LCR  ao  nível  do  aqueduto

mesencefálico, ou que impedem a absorção do LCR (ETTINGER, 1997).

As raças mais comumente afetadas são:  Maltês,  Yorkshire  Terrier,  Buldog

Inglês, Chihuahua, Lhasa Apso, Pug, Poodle Toy, Lulu da pomerânia e Pequinês

(ETTINGER,  1997).  Os  animais  afetados  são  geralmente  os  menores  das

ninhadas(CHRISMAN,1985).



Os  animais  afetados  tendem  a  estar  deprimidos  ou  apresentam  um

comportamento bizarro, andam compulsivamente ou caminham em círculos para o

lado  da  lesão,  apresentam  uma  reação  postural  contralateral  e  deficiências  do

campo visual podendo apresentar convulsões (HOSKINS,1993). 

Objetivo

O objetivo do presente trabalho é relatar  um caso de hidrocefalia em um cão

SRD que apresenta sobrevida superior aos relatados em literatura.

Metodologia e Desenvolvimento

Rachel uma cadela SRD de 1 ano e 5 meses, perdeu sua mãe aos 10 dias de

vida,  foi  criada  juntamente  com  seus  4  irmãos  por  mamadeira.  Desde  seu

nascimento,   apresentava sinais clínicos da Hidrocefalia, o que foi diagnosticado

após avaliação clínica.  Atualmente,  apresenta uma vida normal,  é  extremamente

carinhosa,  interage muito  bem com cães e gatos  com os quais  convive,  brinca,

come, tem entendimento de espaço, local, e território ao qual  briga quando se sente

“invadida”.

Durante este período, fez  duas convulsões. As convulsões foram agressivas,

porém rápidas, e após algumas horas, já apresentava um quadro de normalidade.

Durante todo o período não houve necessidade de administrar qualquer medicação.

Tem peso de um cão normal, sendo  tratada com ração Premium para Adulto e

também com petiscos.

Rachel não foi a menor da cria como alguns autores comentam, ela era do

tamanho  de  seus  irmãos,  apenas  sua  cabeça  era  maior  do  que  de  todos  eles.

Percebe-se  a  deformação  craniana,  os  olhos  são  saltados  mas  ela  enxerga

normalmente, algumas vezes quando contrariada anda em círculos, mas entende o

comando de parar. Extremamente inteligente, nunca adoeceu, tem sido  vacinada

normalmente. Não tem características de um animal deprimido conforme algumas

leituras digam que todos tenham.



Resultados Preliminares

O Relato de Caso da Rachel,   demonstra  que  apenas com os cuidados

necessários  que  são  pertinentes  a  todos  os  animais  que  adoecem  ou  que

apresentem algum tipo de anomalia, que quando  possuem qualidade de vida, que

quando seja dado o carinho necessário, são importantes para  que se tenha uma

evolução positiva,  para   um quadro  onde a clínica  e  os relatos revelam que a

sobrevida seria de alguns meses e normalmente  a eutanásia tem sido  o melhor

caminho.
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