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“... acho que você verá moverem-se os 

paralíticos, os friorentos e os prostrados; 

os seus membros tremulam com a cabeça 

e com as mãos, sem a permissão da alma; 

qual alma, que com todas as suas forças, 

não poderá impedir a esses membros que 

não tremam.” (Leonardo da Vinci) 
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MINOZZO, Emerson de Souza. AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA, DIAGNÓSTICA E 
TERAPÊUTICA DE CÃES E GATOS COM SINDROME TREMOR. 49 f. Dissertação 
(Mestrado em Biociência Animal) – Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade 
de Cuiabá, Cuiabá, 2016. 
 

RESUMO 
 

Sinais clínicos como tremores patológicos são derivado de inúmeras doenças do 
sistema nervoso central (SNC) e periférico, podendo ser de origem tóxica, metabólica, 
hereditária, idiopática, anômala e congênita. Deve-se entender a fisiopatogenia do 
tremor para uma melhor identificação dessas doenças. A identificação e classificação 
do tipo e natureza do tremor também contribuem para um melhor entendimento e 
diagnóstico da enfermidade. O tremor fisiológico é uma manifestação que geralmente 
não pode ser observada a olho nu, e que por alguns motivos pode se apresentar 
exacerbado possibilitando a sua visualização, sendo uma possibilidade diagnóstica 
diferencial que deve ser excluída para os pacientes apresentados com tremores. Os 
tremores anormais ou patológicos podem ser tão intensos que em algumas situações 
impossibilitam o animal de exercer suas funções normais por poder limitar a 
deambulação normal funcional. Essa dissertação trás uma revisão sobre a 
fisiopatogenia, as bases anatômicas, assim como os tipos, a classificação e a 
natureza dos tremores que contribuirá para o reconhecimento das principais causas 
de tremores anormais/patológicos em cães. Além disso, foi objetivo dessa dissertação 
realizar um estudo sobre abordagem diagnóstica diferencial e tratamento dos 
pacientes com síndromes tremor. Dezoito animais, 2 gatos e 16 cães, apresentados 
com tremores focais ou generalizados, foram prospectivamente avaliados e 
submetidos à abordagem diagnóstica para diferencial das principais causas de 
tremores incluindo doenças neuromusculares, doenças inflamatórias do SNC e 
doenças infecciosas; condições idiopáticas foram diagnosticadas por exclusão, assim 
como pelo acompanhamento médico para observação da evolução esperada para 
cada condição. Os diagnósticos diferencias foram levantados para cada caso de 
acordo com o histórico, sinais neurológicos concomitantes e base anatômica sugerida 
pelo exame neurológico. Os diagnósticos definitivos/presuntivos realizados ante 
mortem foram: síndrome cerebelovestibular congênita (n=5), doença 
neurodegenerativa (n=3), tremor idiopático responsivo a corticóide (n=2), encefalite 
autoimune (n=2), polirradiculoneurite (n=1), miastenia gravis (n=1), polimiopatia (n=1), 
neurite pélvica por protozoários (n=1), poligangliorradiculite (n=1) e encefalite por 
cinomose (n=1). Todos esses animais foram tratados de forma sintomática ou 
específica de acordo com o diagnostico realizado. Os portadores de síndrome 
cerebelovestibular congênita não receberam tratamento medicamentoso e todos 
melhoraram com o crescimento dos animais. O prognóstico foi bom para a maioria 
das condições, exceto para os casos de afecção neurodegenerativa que tiveram sinais 
progressivos em todos os três casos, culminando em morte em dois desses. 
Tratamento específico imunossupressor foi empregado nos casos autoimunes. Em 02 
casos apresentados apenas com tremores generalizados, doenças infecciosas e 
inflamatórias foi excluída e a resposta a esteróides sugeriu o diagnóstico de tremor 
idiopático responsivo a corticóide.  
 
Palavras-chaves: Síndrome tremor. Tremor anormal. Tremor cerebelar. Tremor 
congênito. Tremor fisiológico. Tremor idiopático. Tremor tóxico.  
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MINOZZO, Emerson. NEUROLOGIC, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC 
EVALUATION OF DOGS AND CATS WITH TREMOR SYNDROME. Cuiabá. 49 f . 
Dissertation (Master in Science, Animal Biocience) - Faculdade de Medicina 
Veterinária , Universidade de Cuiabá , Cuiabá , 2016. 
 

ABSTRACT 
 

Clinical signs such as pathological tremors are derived from innumerable diseases of 
the central nervous system (CNS) and peripheral, and may be of toxic, metabolic, 
hereditary, idiopathic, anomalous and congenital origin. The pathophysiology of tremor 
should be understood for a better identification of these diseases. The identification 
and classification of the type and nature of the tremor also contribute to a better 
understanding and diagnosis of the disease. Physiological tremor is a manifestation 
that usually can not be observed with the naked eye, and that for some reasons may 
be exacerbated allowing its visualization, being a differential diagnostic possibility that 
should be excluded for patients presented with tremors. Abnormal or pathological 
tremors can be so intense that in some situations they make it impossible for the animal 
to perform its normal functions because it can limit normal functional walking. This 
dissertation provides a review of the pathophysiology, anatomical basis, types, 
classification and nature of the tremors that will contribute to the recognition of the main 
causes of abnormal / pathological tremors in dogs. In addition, it was the objective of 
this dissertation to carry out a study on differential diagnosis and treatment of patients 
with tremor syndromes. Eighteen animals, 2 cats and 16 dogs, presented with focal or 
generalized tremors, were prospectively evaluated and submitted to the diagnostic 
approach for differential of the main causes of tremors including neuromuscular 
diseases, inflammatory conditions of the CNS and infectious diseases; Idiopathic 
conditions were diagnosed by exclusion, as well as by medical monitoring to observe 
the evolution expected for each condition. Differences diagnoses were made for each 
case according to the history, concomitant neurological signs and anatomical basis 
suggested by the neurological examination. The definitive / presumptive diagnoses 
carried out before the mortem were: congenital cerebelovestibular syndrome (n = 5), 
neurodegenerative disease (n = 3), idiopathic tremor responsive to steroids (n = 2), 
autoimmune encephalitis (n = 2), polyradiculoneurite 1), myasthenia gravis (n = 1), 
poliopathy (n = 1), protozoal pelvic neuritis (n = 1), polyigangliorradiculitis (n = 1) and 
distemper encephalitis (n = 1). All these animals were treated symptomatically or 
specifically according to the diagnosis. Animals with congenital cerebelluvestibular 
syndrome received no drug treatment and all improved with the growth of the animals. 
The prognosis was good for most conditions, except for cases of neurodegenerative 
disease that had progressive signs in all three cases, culminating in death in two of 
these. Specific immunosuppressive treatment was used in autoimmune cases. In 02 
cases presented only with generalized tremors, infectious and inflammatory diseases 
were excluded and the response to steroids suggested the diagnosis of idiopathic 
tremor responsive to steroids. 
 
Keywords: Shaking syndrome. Abnormal tremor. Cerebellar tremor. Congenital 
tremor. Physiological tremor. Idiopathic tremor. Toxic tremor. 
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FIG. 1 Classificação etiológica dos tremores em cães 

FIG. 2 As três camadas da substancia cinzenta do cerebelo e a substância branca  

FIG. 3 Hipomielinização acentuada da substancia branca, contrastando com a 

mielinização normal do nervo craniano 

FIG. 4 Seção normal do cerebelo. 

FIG. 5 Seção anormal do cerebelo. 
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Dos distúrbios do movimento, o tremor é o mais comum em humanos 

(BAGLEY, 1991; VIEIRA, 2005) e também é uma anormalidade muito comum em cães 

(BAGLEY, 2004a) sendo em ambas as espécies resultante de uma variedade de 

doenças (BAGLEY, 1991; VIEIRA, 2005).  

Tremores se definem por movimentos oscilatórios rítmicos que podem decorrer 

de contrações alternadas de grupos musculares opostos ou de contrações 

simultâneas de músculos agonistas e antagonistas (MATTOS, 1998). 

Eletromiograficamente o tremor é caracterizado pela explosão rítmica da 

atividade do neurônio motor, no qual ocorre em grupos musculares opostos (BAGLEY, 

1991). A contração de músculos com funções opostas dá ao tremor uma natureza 

bifásica. Essa característica bifásica diferencia o tremor de outras anormalidades do 

movimento (BAGLEY, 1991; BAGLEY, 2004a). 

Os tremores seriam uma forma amena de tétano e são caracterizados mais por 

uma agitação involuntária dos membros do que do que por violentas contrações 

(CHRISMAN, 1985). 

Geralmente durante o sono ocorre o desaparecimento do sinal de tremor, e o 

tremor tende a aumenta em situações de ansiedade (BAGLEY, 2004a; VIEIRA, 2005). 

Tremor pode ser resultado de lesões em diferentes áreas do corpo, no qual 

incluem os núcleos basais e outros componentes do sistema extrapiramidal, cerebelo, 

corpos celulares neuronais difusos envolvidos no mecanismo reflexo segmentar ou 

supra-espinhal, componentes mecânicos dos membros ou o caminho de ligação entre 

essas áreas. Muitos dos componentes dos neurônios centrais exercem funções 

motoras coordenadas (BAGLEY, 1991). 

Na rotina da prática clínica muita dificuldade é encontrada na abordagem, 

entendimento, classificação e diagnóstico dos pacientes apresentados com tremores. 

Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo realizar um estudo em cães e gatos 

admitidos com desordens neurológicas e síndrome tremor; aspectos neurológicos, 

diagnósticos, terapêuticos foram avaliados e apresentados. 
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2.  TIPOS DE TREMORES 

 

Em humanos são definidos basicamente duas categorias de tremores: o normal 

ou fisiológico e o anormal ou patológico.  

O tremor fisiológico é um fenômeno normal, que ocorre em todos os grupos 

musculares, pode estar presente em certas fases do sono, e que não constitui nenhum 

problema clínico (VIEIRA, 2005). 

O tremor fisiológico ocorre na frequência de 8-13 Hz e uma das explicações 

seria o reflexo balistocardiograma (BAGLEY, 1991; MATTOS, 1998).  

O reflexo balistocardiograma é a vibração passiva dos tecidos do corpo 

produzida pela atividade mecânica do coração (MATTOS, 1998). Esse movimento 

geralmente não é percebido, podendo, no entanto, ser exacerbado e agora passível 

de observação por condições como: medo e ansiedade, distúrbios metabólicos 

(hipoglicemia e hipertireoidismo), exercício físico, fadiga, uso de certas drogas ou 

consumo de estimulantes, ou ainda no contexto de doenças metabólicas como 

hipertireoidismo, hiperglicemia/hipoglicemia (MATTOS, 1998; VIEIRA, 2005). Ocorre 

nessas condições um aumento do débito cardíaco, o que levaria a amplificação desse 

tipo de tremor (MATTOS, 1998).  

Essa variação do tremor fisiológico é denominada de tremor fisiológico 

exagerado ou exacerbado, e possui alta frequência, baixa amplitude e é reversível. O 

controle desses tremores está na correção dos fatores que o iniciaram (VIEIRA, 2005). 

O tremor patológico é aquele que impede que o paciente exerça suas funções 

normais (BAGLEY, 1991). 

Algumas hipóteses sugerem que o tremor patológico ocorra devido o 

desbalanço de neurotransmissores como: dopamina; acetilcolina e do ácido 

aminobutÍrico (BAGLEY, 1991). 

Existem diferenças entre as espécies, assim como nas áreas anatômicas 

dentro do sistema nervoso e suas respectivas funções, que quando alterada pode 

resultar em tremor. Um exemplo disso são lesões dos núcleos basais e substancia 

cinzenta que comumente pode causar síndrome tremor em humanos e outros 

primatas e que normalmente não causam tremores em cães (BAGLEY, 1991; 

BAGLEY, 2004a). 
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Dependendo do tipo do tremor, o receptor tremorgênico pode ser de origem na 

musculatura periférica ou no sistema nervoso central (BAGLEY, 1991; SANDERS; 

BAGLEY, 2003; BAGLEY, 2004a). 

As tentativas para classificar os distúrbios tremores em animais não foram bem 

sucedidas, já que em seres humanos essa classificação é baseada na etiologia, na 

lesão anatômica, alterações de neurotransmissores e na clínica da síndrome. Em 

animais é difícil associar essas classificações, já que há pouca informação sobre a 

etiologia e patogenia da síndrome tremores (BAGLEY, 1991; SANDERS; BAGLEY, 

2003). 

 

 

3.  CLASSIFICAÇÕES DOS TREMORES 

 

No que se refere à classificação de tremores em humanos, há uma 

classificação fenomenológica de Jankovick, que divide os tremores em 3 grupos: 

tremor de repouso, tremor de intenção, tremor de ação e miscelânea (MATTOS, 

1998). 

O tremor de repouso é aquele que aparece quando a parte afetada do corpo 

está relaxada ou fora da ação da gravidade, e cessa com o ato de se mover a parte 

afetada voluntariamente (MATTOS, 1998). 

A principal doença que leva ao tremor de repouso nos humanos é a doença de 

Parkinson e que até o momento não tem nenhuma relação a qualquer doença em 

cães (BAGLEY, 1991). 

Já em equinos existe uma doença chamada Encefalomalacia Nigropalidal 

Equina, que é uma doença análoga à doença de Parkinson dos humanos (BANGLEY, 

1991). 

Tremores de intenção são aqueles que ocorrem quando o doente tem a 

intenção de se mover de forma orientada (BAGLEY, 1991). 

Esse tipo de tremor é mais pronunciado quando o movimento é iniciado e, é um 

importante sinal de doença cerebelar (LORENZ; COATES; KENT, 2011). 

Tremor de ação, em comparação com o tremor de intenção, ocorre quando 

alguma parte do corpo está em uma determinada posição e pode se acentuar com a 

necessidade de um movimento mais preciso (BAGLEY, 1991). 
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Vários tipos de tremores de ação ocorrem nos humanos, mas em cães e gatos 

doenças similares são pouco descritas (BAGLEY, 1991; BAGLEY, 2004a; SANDERS; 

BAGLEY, 2003). 

Podemos classificar os tremores nos pequenos animais principalmente pela 

sua apresentação clínica, isto é, se ele é focal ou generalizada (Figura 01.) (BAGLEY, 

1991).  

 

 

 

 

Figura 01. Classificação etiológica dos tremores em cães.  
Fonte: adaptado BAGLEY, 1991. 
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4.  FISIOPATOGENIA DO TREMOR 

 

4.1  TREMOR FISIOLÓGICO 

 

Várias hipóteses são propostas para explicar os tremores fisiológicos. 

Tradicionalmente acredita-se que a vibração passiva dos tecidos do corpo é produzida 

por um mecanismo de origem cardíaca, mecanismo esse já abordado no item 2 

(BAGLEY; 2004a; SANDERS; BAGLEY, 2003). 

O tremor fisiológico não costuma ser observado a olho nu. Em algumas 

situações esse tremor é amplificado e visível, como na fadiga muscular, hipoglicemia, 

hipertireoidismo, uso de alguns medicamentos como agonistas alfa-adrenérgicos e 

antidepressivos, ou no uso de estimulantes como a cafeína ou até mesmo na extensão 

dos membros (BORGES; FERRAZ, 2006). 

Existem três possíveis componentes envolvidos nos tremores fisiológicos, um 

componente mecânico que é o reflexo balistocardiogama, outro componente seria a 

ativação do sistema nervoso simpático, e um terceiro componente seria a 

sincronização dos neurônios motores pelo cérebro amplificando o tremor (SANDERS; 

BAGLEY, 2003). 

Talvez o maior significado para essas vibrações sejam descargas espontâneas 

de grupos de neurônios motores, e a ressonância natural das fibras musculares 

(BAGLEY, 2004a; SANDERS; BAGLEY, 2003).  

O tremor fisiológico pode ocorrer durante o repouso ou durante a postura 

antigravitacional (SANDERS; BAGLEY, 2003). 

Alguns tremores anormais, especialmente os de origem metabólica dos 

tremores de ação, como a hipoglicemia e feocomocitoma, acredita-se que são 

exacerbações dos tremores fisiológicos (BAGLEY, 2004a).  

 

 

4.2  TREMOR CEREBELAR 

 

O cerebelo exerce a função de controlar os movimentos após eles se iniciarem, 

ele também auxilia com a regulação da postura, propriocepção inconsciente e no 

tônus muscular (BAGLEY, 2004a; BREAZILE, 1996). 
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O cerebelo é dividido em dois hemisférios laterais que são responsáveis 

principalmente pelos movimentos dos membros, uma porção média ou verme 

cerebelar, responsável pela regulação da postura e do tônus muscular, e um porção 

ventral (lobo flocculonodular), que é responsável principalmente pela manutenção do 

equilíbrio, coordenação da cabeça e pelo movimento dos olhos (funções vestibulares) 

(BAGLEY, 2004a).  

O córtex cerebelar é formado por três camadas: uma camada molecular 

externa, uma camada de células de Purkinje mais central e uma camada de células 

granulares mais internas (Figura. 02) (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004; BREAZILE, 

1996). 

 

 

 

 

O córtex cerebelar exerce predominantemente influência inibitória sobre os três 

núcleos emparelhados da matéria branca subcortical (fastigial, interpósito e 

denteado), que são responsáveis pelo controle, sem ser responsável pela iniciação 

dos movimentos da cabeça e dos movimentos dos membros (BAGLEY, 2004a).  

Figura 02. As três camadas da substancia cinzenta do cerebelo e a substância 
branca. Hematoxilina eosina. Pequeno aumento. Fonte: JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2004. 
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As informações aferentes e eferentes são transmitidas para ou pelo cerebelo 

através de três pares de pedúnculos cerebelares inerentes ao tronco cerebral 

(BAGLEY, 2004; BREAZILE, 1996). 

Disfunção em qualquer área do cerebelo geralmente geram sinais que incluem 

anormalidades na taxa, no intervalo, direção e força dos movimentos motores. Nas 

disfunções que afetam apenas o cerebelo não se nota sinais de fraqueza ou paralisia 

(BAGLEY, 2004a; SANDERS; BAGLEY, 2003). 

Os tremores causados por doenças cerebelares são mais evidentes quando o 

animal tenta fazer um movimento com um objetivo orientado, classificando-se assim 

como tremor de intenção (BAGLEY, 2004a). 

Esse tipo de tremor que implica uma lesão dos hemisférios cerebelares, torna-

se mais óbvio quando o animal tenta abaixar a cabeça para comer ou beber (BAGLEY, 

2004a). 

Tremores de intenção podem envolver a cabeça ou todo o corpo, e pode ainda 

estar acompanhado de outros sinais de disfunção cerebelar como ataxia e 

dismetria/hipermetria (BAGLEY, 2004a) 

 

 

4.3  TREMOR DE NEUROPATIAS PERIFÉRICAS 

 

Neuropatias periféricas como a desmielinização podem levar a tremores 

(SANDERS; BAGLEY, 2003). 

Esse tipo de transtorno tem um início insidioso e pode ser de etiologias 

hereditárias, congênita, metabólicas, tóxicas e inflamatórias (SANDERS; BAGLEY, 

2003). 

Um tema pertinente à geração de tremores ou movimentos involuntários, é que 

houvesse espontânea descarga neuronal ou axonial tanto no sistema nervoso central 

e ou no sistema nervoso periférico. Esse aumento da excitabilidade pode ser causado 

por qualquer desordem que interfira com a normal mielinização, na função dos canais 

iônicos, na concentração de eletrólitos (especialmente potássio, cálcio e sódio) e de 

neurotransmissores (BAGLEY, 2004a). 

Desordens hereditárias, inflamatórias podem afetar algum desses parâmetros 

e levar a tremores, ou qualquer outro movimento involuntário (BAGLEY, 2004a).  
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5.  DOENÇAS QUE CAUSAM SINDROME TREMOR 

 

5.1  DESORDENS DA MIELINIZAÇÃO 

 

Aqui o termo desmielinização será usado para definir doenças do sistema 

nervoso central no qual ocorre uma insuficiência congênita da síntese da mielina 

(HOERLEIN, 1978). 

Nesse grupo de doenças temos a hipomielinicação e a desmielinização. A 

hipomielinização ocorre quando o axônio no sistema nervoso central possui uma fina 

camada de mielina. Quando esse axônio se encontra com uma camada anormal de 

mielina é chamado de desmielinização; ainda na desmielinização o axônio pode se 

encontrar totalmente sem a camada de mielina (BAGLEY, 2004a). 

Várias raças de cães podem ser afetadas com esse grupo de doença de caráter 

congênita que incluem Chow Chow, Dálmata, Springer Spaniel, Samoieda, Bernese 

Mountain dog e Weimaraner (BAGLEY, 2004a; VIOTT et al., 2007). 

Os animais afetados por essa doença apresentam tremores a partir da primeira 

semana de vida (CHRISMAN, 1985; HOERLEIN, 1978; VIOTT et al., 2007) e tremores 

por todo o corpo, que cessam durante o sono (BAGLEY, 2004a; CHRISMAN, 1985; 

VIOTT et al., 2007). 

Além do comprometimento da locomoção, esses tremores nos animais 

afetados dificultam a sucção do leite, o que pode levar a baixo desenvolvimento 

corporal ou até mesmo ao óbito do animal por inanição (VIOTT et al., 2007). 

Alguns animais ao se locomoverem aparentam estarem saltando (BAGLEY, 

2004a; VIOTT et al., 2007). 

Tremor nessa classe de doença é classificado como tremor de ação, já que 

aumentam durante a excitação e durante a movimentação, e sessam durante o sono 

(BAGLEY, 2004a; CHRISMAN, 1985; VIOTT et al., 2007). 

A mielinização anormal do sistema nervoso central pode afetar a condução do 

impulso nervoso e causar tremor. É possível ainda que promoção dos tremores sejam 

pela condução alterada do impulso ou descarga espontânea dos axônios não 

mielinizados devido a um aumento da concentração de potássio extracelular. O grau 

de tremor vai variar com o grau da desordem na mielina (BAGLEY, 2004a). 
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A causa dessa doença de caráter congênito é desconhecida, mas acredita-se 

que seja um defeito genético na formação da mielina (BAGLEY, 2004a; VIOTT et al., 

2007). 

Para diagnóstico clínico presuntivo deve-se levar em consideração a idade, a 

raça, e ainda descartar outras causas de tremores (BAGLEY, 2004a). O diagnóstico 

definitivo é apenas obtido com o exame histopatológico (Figura 03) (BAGLEY, 2004a). 

 

 

 

 

 

Não há tratamento específico para esse grupo de enfermidades, e a melhora 

ocorre com a idade, os tremores podem se resolverem quando o animal se torna 

adulto quando a bainha de mielina adquire espessura normal (BAGLEY, 2004a). 

Pode utilizar o diazepam na dose de 0,5 a 2,0 mg via oral, a cada 8 horas, como 

tentativa de diminuir os tremores (CHRISMAN, 1985). 

 

 

5.2  DOENÇAS CEREBELARES  

 

O cerebelo é único, tanto estruturalmente como funcionalmente dentro do 

sistema nervoso central, sendo responsável pela eficiência da função motora 

(SANDERS; BAGLEY, 2003). 

 

 

Figura 03. Hipomielinização acentuada da substancia branca, 
contrastando com a mielinização normal do nervo craniano. 

Fonte: VIOTT et al., 2007. 
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5.2.1  Degeneração Cortical Cerebelar 

 

Degeneração cortical cerebelar também é chamada de abiotrofia cerebelar, é 

geralmente uma doença hereditária nos cães (BAGLEY, 2004a). 

Esse grupo de doenças especificamente refere-se à degeneração da 

população de células neuronais no córtex cerebelar após o nascimento (DEFOREST; 

EGER; BASRUR, 1978; SANDERS; BAGLEY, 2003). 

A abiotrofia é um processo pelo qual a célula após se desenvolver normalmente 

começa degenerar devido um defeito celular intrínseco necessário para a continuação 

da vida do neurônio. Muitas dessas doenças podem resultar de anomalias 

subjacentes do metabolismo celular ou da função celular e são considerados 

hereditários em algumas raças (BAGLEY, 2004a; DEFOREST; EGER; BASRUR, 

1978). 

Os núcleos cerebelares profundos e os campos de terminais das projeções 

cerebelares podem ser afetados. Muitas dessas doenças são transmitidas 

geneticamente, a maioria supostamente são autossômicas recessivas, mas a etiologia 

desse grupo de doença é desconhecida (SANDERS; BAGLEY, 2003; TATALICK; 

MARKS; BASZLER, 1993). 

A falta de um componente metabólico que seja necessário para a sobrevivência 

das células pode estar envolvido. Alguns dessas abiotrofias podem representar uma 

morte celular programada inapropriada (apoptose) (DEFOREST; EGER; BASRUR, 

1978; SANDERS; BAGLEY, 2003). 

Animais da raça Coton de Tulear apresentaram degeneração das células 

granulares, e foi suspeitado que seria um processo autoimune transmitido 

geneticamente (SANDERS; BAGLEY, 2003). 

Células de Purkinje é a população de células mais comumente afetadas nos 

casos de abiotrofia cerebelar (Figuras 04 e 05) (SANDERS; BAGLEY, 2003; 

TATALICK; MARKS; BASZLER, 1993). 
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De qualquer modo células granulares, células do núcleo medular, e neurônios 

motores na medula espinhal também podem ser afetados (SANDERS; BAGLEY, 

2003). 

Figura 04. Seção normal do cerebelo. Camada molecular (M). Células de Purkinje 
(P). Camada Granular (G). Hematoxilina eosina.  

Fonte: SANDERS; BAGLEY, 2003. 

Figura 05. Seção anormal do cerebelo. Células de Purkinje (P). Camada Granular 
(G). Hematoxilina eosina. 

Fonte: SANDERS; BAGLEY, 2003. 
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O inicio e a taxa de progressão dos sinais clínicos varia com a raça afetada. A 

maioria das raças tem um inicio de sinais clínicos quando o animal começa a andar 

ou um pouco mais tarde (BAGLEY, 2004a; SANDERS; BAGLEY, 2003). 

O curso da doença pode ser rápido, ou lentamente progressivo (por vários 

anos). Em certos casos, os sinais clínicos do animal pode se estabilizar (SANDERS; 

BAGLEY, 2003). 

Em casos de degeneração cerebelar, o animal pode apresentar sinais clínicos 

como, ataxia, tremor de intenção, nistagmo, pobre resposta a ameaça com a visão 

normal, opistótono, anormalidades do comportamento e depressão (BAGLEY, 2004a; 

DEFOREST; EGER; BASRUR, 1978; SANDERS; BAGLEY, 2003). 

Exame neurológico não é eficaz para o diagnóstico ante morte, de qualquer 

forma várias raças apresentam grosseiras anormalidades estruturais do cerebelo 

como hipoplasia, que pode ser observável no exame de ressonância magnética 

(SANDERS; BAGLEY, 2003). 

O diagnóstico definitivo é feito apenas após a morte do paciente, após a 

examinação do tecido nervoso pelo exame histopatológico (BAGLEY, 2004a). 

Para esse grupo de doença não há nenhum tratamento efetivo (BAGLEY, 

2004a; SANDERS; BAGLEY, 2003). 

 

 

5.2.2  Malformação Cerebelar 

 

A má formação do cerebelo é visto apenas eventualmente (BAGLEY, 2004a). 

Síndromes de hipoplasia cerebelar foram descritas em várias raças de cães. 

(KORNEGAY, 1986). 

Acredita-se que haja uma condição geneticamente transmissível de hipoplasia 

cerebelar. Esta condição foi relatada em raças como Chow Chow, Boston terrier, 

Airedale terrier, Setter irlandês, Fox terrier, e Bull terrier (SANDERS; BAGLEY, 2003). 

As más formações relatadas variam desde a completa ausência do cerebelo ou 

ausência de uma parte do cerebelo (agenesia); pode ocorrer também um 

desenvolvimento anormal do cerebelo com nenhuma diferenciação dos tecidos 

(aplasia); e ainda pode ocorrer o desenvolvimento anormal do cerebelo com alguma 

diferenciação dos tecidos (hipoplasia) (SANDERS; BAGLEY, 2003; BAGLEY, 2004a). 
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Hipoplasia cerebelar tem sido associado com a ocorrência de infecção ou com 

exposição tóxica durante o estágio crítico de desenvolvimento do cerebelo durante a 

vida uterina (BAGLEY, 2004a). 

Com o intuito de se descobrir a causa etiológica destas malformações em cães, 

foi realizado testes de reação em cadeia da polimerase (PCR) em vários cães que 

apresentavam malformações, detectou-se que para várias malformações cerebelares 

antes consideradas idiopáticas, era secundaria a um envolvimento pelo parvovírus 

(LIM et al., 2008). 

Infecção perinatal com parvovírus canino pode resultar na destruição da 

camada germinativa externa do cerebelo no animal durante o seu desenvolvimento 

(CIZINAUSKAS; JAGGY, 2010).  

Não se sabe exatamente quando a infecção tenha ocorrido, mas é provável que 

nesse tipo de comprometimento do cerebelo, a infecção tenha ocorrido por via 

transplantaria, e não após o nascimento (CIZINAUSKAS; JAGGY; 2010). 

Nas causadas tanto por infecções ou hereditária que levam a uma hipoplasia 

cerebelar, o cerebelo é grosseiramente normal ou possui um tamanho simetricamente 

menor que o tamanho normal (CIZINAUSKAS; JAGGY; 2010; KORNEGAY; 1986). 

Na microscopia, geralmente se observa uma redução do número de células de 

Purkinje ou uma distorção da arquitetura da cortical cerebelar, ou ambas podem estar 

presentes (KORNEGAY; 1986). 

Alguns cães que apresentaram hipoplasia ou aplasia cerebelar possuíam um 

envolvimento principalmente no verme cerebelar, e com as partes restantes do 

cerebelo relativamente normal Na macroscopia (Figura 06), assim como na  

microscopia, desses casos não são evidenciados sinal de degeneração cerebelar 

(KORNEGAY, 1986). 

Na agenesia do verme cerebelar, na maioria das vezes está associado à 

hidrocefalia, estenose do aqueduto e ausência do corpo caloso (CIZINAUSKAS; 

JAGGY; 2010). 
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5.3  DOENÇAS METABÓLICAS 

 

5.3.1  Hipocalcemia 

 

Os sinais clínicos de hipocalcemia incluem fraqueza, tetania e tremores. Ocorre 

uma espontânea despolarização do músculo que pode se manifestar com 

fasciculação, muscular, rigidez, câimbras e espasmos (BAGLEY, 2004a). 

A hipocalcemia pode ter origem de transtornos da glândula paratireoide, como 

remoção cirúrgica na retirada de tumores da tireoide, ou hipotireoidismo, podendo 

também estar associada à lactação (tetania puerperal) que é a apresentação mais 

comum em cães, já o hipoparatireoidismo primário é raro (BAGLEY, 2004a; 

CHRISMAN, 1985; HOERLEIN, 1978; OLIVER; LORENZ, 1983). 

Além de causas como o hipoparatireoidismo, tetania puerperal, ainda pode 

ocorrer por causa de intoxicação por etilenoglicol (MCKELVEY; POST, 1983). 

O nível baixo de cálcio sérico resulta em uma despolarização excessiva da 

membrana neuronal, causada pela diminuição do limiar de despolarização neuronal e 

muscular alterando o fluxo de sódio e o potencial da membrana (BAGLEY, 2004a; 

CHRISMAN, 1985).  

Figura 6. Cerebelo sem o verme cerebelar. 
Fonte: LIM et al., 2008. 
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O diagnóstico é confirmado ao encontrar níveis séricos de sódio menores de 

7mg/dl na análise bioquímica (BAGLEY, 2004a; CHRISMAN, 1985). 

O tratamento para essa enfermidade é a suplementação de cálcio intravenosa 

se o animal estiver apresentando sinais clínicos, administrando glutamato de sódio a 

10%, na dose de 0,5–1,5 ml/kg, de forma lenta e cessando a administração, se ocorrer 

bradicardia (BAGLEY, 2004a; CHRISMAN, 1985; MCKELVEY; POST, 1983). 

Para manutenção em longo prazo deve-se fazer administração de cálcio via 

oral, acompanhado da suplementação de vitamina D (BAGLEY, 2004a). 

 

 

5.4  INTOXICAÇÃO 

 

A apresentação de tremores pode ocorrer em vários tipos de intoxicação, 

incluindo, intoxicação por organofosforado, hexaclorofeno, brometalina (BAGLEY, 

2004a; YAMAYA et al., 2004). Várias drogas terapêuticas também podem causar 

tremor como efeito colateral, pela possível alteração na função do sistema 

extrapiramidal e no desbalanço dos níveis normais de neurotransmissores. Alguns 

exemplos são: fentanil, droperidol, epinefrina (adrenalina), isoproterenol e flurouracil 

(BAGLEY, 2004a). 

O mecanismo para a intoxicação de cães pode ser, por ingestão acidental, 

contato dermatológico, e de forma iatrogênica, como na administração de fármacos 

(SANDERS; BAGLEY, 2003). 

Metaldeído e estriquinina geralmente causam tetania e convulsões, mas podem 

gerar tremores nos animais intoxicados (BAGLEY, 2004a). 

Ingestão de alimentos mofados contendo a micotoxina penitrem A, que é 

produzida por espécies de Penicillium sp., podem causar sinais clínicos como ataxia, 

olhar distante que deve ser possivelmente devido a alucinações, e tremores 

(SANDERS; BAGLEY, 2003).  

Intoxicações por ivermectina geralmente leva a sinais clínicos como, ataxia 

generalizada, fraqueza, incoordenação, miose e tremores (BAGLEY, 2004a). 

Outras “toxinas” que estimulam o sistema nervoso também podem gerar 

tremores, nesse grupo incluem o chocolate, anfetaminas e cafeína (BAGLEY, 2004a). 
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Intoxicações por estriquinina, macadamia e teobromina (chocolate) são menos 

comum na intoxicação de cães, mas podem levar a tremores (SANDERS; BAGLEY, 

2003). 

Para a maioria das substancias tóxicas não é conhecido o mecanismo de ação, 

mas as toxinas podem agir diminuindo o limiar para que haja a estimulação, ou 

estimular diretamente os músculos e nervos, resultando em tremor (SANDERS; 

BAGLEY, 2003; BAGLEY, 2004a;). 

Nos casos de intoxicação outros sinais clínicos são aparentes além de 

tremores, como ataxia e convulsões (SANDERS; BAGLEY, 2003). 

Para o diagnóstico de intoxicação a melhor forma é o histórico de exposição. 

Testes específicos de sangue são possíveis para alguns casos (BAGLEY, 2004a; 

PITTMAN; BRAINARD; SWINDELLS, 2012). 

O tratamento pode ser específico para algumas intoxicações, e o prognóstico 

variável dependendo do agente intoxicante (SANDERS; BAGLEY, 2003). 

 

 

5.4.1  Intoxicação por Organofosforado 

 

Intoxicação por organofosforado potencializa o efeito da acetilcolina na junção 

neuromuscular e em outras sinapses, isso ocorre, pois o organofosforado inibe a ação 

da enzima acetilcolinesterase, levando assim a um aumento da concentração de 

acetilcolina nas junções neuromusculares e por consequência elevando a estimulação 

desses receptores (BAGLEY, 2004a). 

Para intoxicação com organofosforado a concentração sérica de colinesterase 

ativa estando menor que 25% do valor normal pode auxiliar na confirmação do 

diagnóstico (BAGLEY, 2004a; PITTMAN; BRAINARD; SWINDELLS, 2012). 

No tratamento da intoxicação por organosfosforados, incluem pralidoxima na 

dose de 20mg/kg por via intramuscular a cada 12 horas, para reativar a colinesterase, 

essa medicação deve ser usada até no máximo 24 horas após o contato com o agente 

intoxicante, pois pode não ter efeito após esse período (BAGLEY, 2004a; PITTMAN; 

BRAINARD; SWINDELLS, 2012). 

Pode se usar difenidramina na dose de 1-2 mg-kg, por via oral, a cada 8-12 

horas, no intuito de reduzir a fasciculação muscular (BAGLEY, 2004a; PITTMAN; 

BRAINARD; SWINDELLS, 2012). 
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Pode ainda administrar sulfato de atropina na dose de 0,2-0,4 mg/kg em casos 

de intoxicação aguda para diminuir os sinais autônomos muscarinico, mas não diminui 

os tremores musculares provocados pela estimulação excessiva dos receptores 

nicotínicos. Esse tratamento com atropina só deve ser usado quando houver 

bradicardia, pois a atropina pode levar a parada respiratória (BAGLEY, 2004a; 

PITTMAN; BRAINARD; SWINDELLS, 2012). 

 

 

5.4.2  Intoxicação por Ivermectina 

 

Na intoxicação por ivermectina, os sinais em animais com leve intoxicação 

incluem salivação, vômito, tremores, midríase, bradicardia, confusão e ataxia. Nas 

intoxicaçãos mais severas os animais afetados podem apresentar convulsões e entrar 

em coma necessitando de ventilação artificial (BAGLEY, 2004b). 

Collies e outras raças de cães similares são sensíveis aos efeitos tóxicos da 

ivermectina, provavelmente devido a alterações no transporte celular (alterações na 

P-glicoproteína derivado da mutação no gene MDR1), podendo essas raças 

desenvolver sinais clínicos com doses abaixo de 0,1 mg/kg, sendo que a dose normal 

é entre 0,05-0,6 mg-kg (BAGLEY, 2004b; SANDERS; BAGLEY, 2003). 

Acredita-se que a ivermectina pode ser um GABA agonista que se liga ao 

receptor GABA pós-sináptico (BAGLEY, 2004b). Dessa forma, a ivermectina atua 

como que aumentando o efeito do acido gama-aminobutírico (GABA) no sistema 

nervoso central (BAGLEY, 2004a). 

Normalmente o neurotransmissor inibitório, GABA, é encontrado no sistema 

nervoso dos mamíferos (cerebelo, córtex cerebral, sistema límbico, sistema 

extrapiramidal, e numa camada horizontal da retina), já nos invertebrados atua na 

periferia (SANDERS; BAGLEY, 2003). 

A penetração da ivermectina no sistema nervoso é pobre nos mamíferos, a 

menos que seja administrada uma alta dosagem, ou administrado em animais com 

mutação do gene MDR1 (BAGLEY, 2004b). 

O tratamento consiste em dar suporte ao paciente, e há casos que a ventilação 

mecânica é necessária. A utilização de drogas adicionais é controversa. A utilização 

de fisostigmina pode reverter temporariamente o coma por aproximadamente 30 a 90 
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minutos. Pricrotoxina foi usado em um cão na tentativa de reverter o coma, e melhorou 

o estado de consciência, mas causou convulsões (BAGLEY, 2004b). 

Nos cães que desenvolvem tremores por essa intoxicação, pode-se usar 

diazepam e fenobarbital, mas como ambas as drogas agem nos receptores GABA, o 

nível de consciência pode piorar (BAGLEY, 2004b). 

 

 

5.5  TREMORES IDIOPÁTICO DOS CÃES ADULTOS (SÍNDROME DO 

CÃO TREMEDOR – CÃO BRANCO TREMEDOR) 

 

Essa doença bem reconhecida, e uma desordem bastante comum de tremores 

em cães (SANDERS; BAGLEY, 2003). 

A Síndrome do cão tremedor geralmente são manifestações de tremores que 

afetam a cabeça e o corpo, podendo causar uma total incapacidade de funções 

básicas, como a alimentação e locomoção dependendo da severidade das 

manifestações (HÜNNING et al., 2010). 

Esta doença primeiramente foi denominada como Síndrome do Cão Branco 

Tremedor, pois os primeiros relatos dessa doença foram em cães brancos de raças 

como Maltês, West Higland White Terrier e Poodle (HÜNNING et al., 2010). 

O termo Síndrome do Cão Branco Tremedor é enganoso, pois cerca de metade 

dos cães com a Síndrome de Tremores Idiopáticos não têm pelagem branca, e a 

maioria dos cães afetados por essa síndrome são jovens, possuindo menos de 5 anos 

de idade e, a maioria possui peso inferior a 15 kg (SANDERS; BAGLEY, 2003). 

Como ocorre também em cães de outras cores passou a ser chamada de 

Síndrome do Cão Tremedor, ou Síndrome do Tremor Responsiva a Esteróide, ou 

Ainda Síndrome de Tremores Idiopáticos (HÜNNING et al., 2010). 

Quando os sinais clínicos começam a aparecer os proprietários podem 

interpretar esses tremores como uma reação ao medo ou ao frio. Somente quando os 

tremores se tornam mais persistente é que geralmente os proprietários procuram o 

veterinário para uma avaliação (BAGLEY, 2004a). 

Os tremores nessa síndrome pioram com o movimento e diminuem com o 

repouso, e podem cessar durante o sono (BAGLEY, 2004a; HÜNNING et al., 2010). 
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Além dos tremores, outros sinais clínicos podem estar presentes e podem sugerir um 

problema difuso do sistema nervoso central como: déficit de ameaça, hipermetria, 

nistagmo, déficit de propriocepção e convulsões (BAGLEY, 2004a). 

Esses cães podem ainda apresentar inclinação da cabeça (head tilt), paralisia, 

paraparesia, tetraparesia, ataxia, e ainda apresentarem ocasionalmente temperatura 

retal elevada (SANDERS; BAGLEY, 2003). 

A síndrome do cão tremedor é geralmente associada com um grau leve de 

encefalite. O exame histológico de cães afetados revelou uma meningoencefalomielite 

não supurativa leve em alguns cães e nem todos os cães afetados analisados 

histologicamente apresentaram alterações no sistema nervoso central (BAGLEY, 

2004a). 

O diagnóstico deve ser realizado com base na exclusão de outras doenças que 

causam tremores, e com base na resposta ao tratamento com corticosteroides 

(HÜNNING et al., 2010). 

Essa enfermidade pode ser descaracterizada de outras causas inflamatórias 

pelo exame do Liquido Encéfalo Raquidiano, que pode demonstrar uma leve a 

moderada pleocitose linfocítica, mas que também pode se apresentar normal 

(SANDERS; BAGLEY, 2003). 

No exame histológico pode apresentar, infiltrado perivasculares ou em todo o 

sistema nervoso central, especialmente no cerebelo (SANDERS; BAGLEY, 2003). 

Acredita-se que essa doença seja um transtorno imunomediado do 

metabolismo de neurotransmissor no sistema nervoso central, que diminui a 

conversão da tirosina em dopamina (SANDERS; BAGLEY, 2003). 

Os sinais clínicos geralmente respondem ao uso de corticoides na dose 

imunossupressora por 1 a 2 semanas ou até os sinais clínicos desaparecerem 

(BAGLEY; 2004a; HÜNNING et al., 2010; SANDERS; BAGLEY, 2003). 

O tratamento deve ser retirado aos poucos, para evitar o reaparecimento dos 

sinais clínicos (BAGLEY; 2004a). 

Alguns animais necessitam permanecerem com doses baixas de corticoides ou 

usados em dias alternados para manterem os sinais clínicos sob controle (BAGLEY, 

2004a; SANDERS; BAGLEY, 2003). 

Pode-se associar diazepam para auxiliar no controle dos sinais (HÜNNING et 

al., 2010; SANDERS; BAGLEY 2003). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

Estudar animais de companhia naturalmente acometidos por doença 

neurológica apresentando tremores como único sinal ou associado a outros déficits 

neurológicos.  

 

3.2 Específicos 

Realizar estudo clínico-epidemiológico dos pacientes admitidos com 

tremores, veriricando as raças acometidas, idade, sexo, tipos de tremores (focais x 

generalizados, membros x cabeça x tronco) e outros sinais neurológicos quando 

presentes;  

Realizar levantamento de diagnósticos diferenciais e abordagem diagnóstica 

com exames complementares para reconhecimento das enfermidades que cursam 

com a manifestação clínica de tremor; 

Realizar acompanhamento clínico desses pacientes avaliando o tratamento 

empregado, resposta ao tratamento e tempo e evolução do caso.   
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4 CAPÍTULO I – ARTIGO PARA PUBLICAÇÃO 

 

ESTUDO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE TREMORES EM CÃES 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Dos distúrbios do movimento, o tremor patológico é o mais comum em 

humanos (BAGLEY, 1991; VIEIRA, 2005) e também é uma anormalidade muito 

comum em cães (BAGLEY, 2004a) sendo em ambas as espécies resultante de uma 

variedade de doenças (BAGLEY, 1991; VIEIRA, 2005).  

Tremores se definem por movimentos oscilatórios rítmicos que podem decorrer 

de contrações alternadas de grupos musculares opostos ou de contrações 

simultâneas de músculos agonistas e antagonistas (MATTOS, 1998). 

Eletromiograficamente o tremor é caracterizado pela explosão rítmica da 

atividade do neurônio motor, no qual ocorre em grupos musculares opostos (BAGLEY, 

1991). A contração de músculos com funções opostas dá ao tremor uma natureza 

bifásica. Essa característica bifásica diferencia o tremor de outras anormalidades do 

movimento (BAGLEY, 1991; BAGLEY, 2004a). 

Os tremores seriam uma forma amena de tetania e são caracterizados mais 

por uma agitação involuntária dos membros do que do que por violentas contrações 

(CHRISMAN, 1985). Geralmente durante o sono ocorre o desaparecimento do sinal 

de tremor, e o tremor tende a aumenta em situações de ansiedade (BAGLEY, 2004a; 

VIEIRA, 2005).  

O tremor fisiológico é uma manifestação que geralmente não pode ser 

observada a olho nu, e que por alguns motivos pode se apresentar exacerbado 

possibilitando a sua visualização, sendo uma possibilidade diagnóstica diferencial que 

deve ser excluída para os pacientes apresentados com tremores. Os tremores 

anormais ou patológicos podem ser tão intensos que em algumas situações 
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impossibilitam o animal de exercer suas funções normais por poder limitar a 

deambulação normal funcional.  

No que se refere à classificação de tremores em humanos, há uma 

classificação fenomenológica de Jankovick, que divide os tremores em 3 grupos: 

tremor de repouso, tremor de intenção, tremor de ação e miscelânea (MATTOS, 

1998). 

Tremor pode ser resultado de lesões em diferentes áreas do corpo, no qual 

incluem os núcleos basais e outros componentes do sistema extrapiramidal, cerebelo, 

corpos celulares neuronais difusos envolvidos no mecanismo reflexo segmentar ou 

supra-espinhal, componentes mecânicos dos membros ou o caminho de ligação entre 

essas áreas. Muitos dos componentes dos neurônios centrais exercem funções 

motoras coordenadas (BAGLEY, 1991). 

Sinais clínicos como tremores patológicos são derivado de inúmeras doenças 

do sistema nervoso central e periférico, podendo ser de origem tóxica, metabólica, 

hereditária, idiopática, anômala e congênita. Deve-se entender a fisiopatogenia do 

tremor para uma melhor identificação dessas doenças. A identificação e classificação 

do tipo e natureza do tremor também contribuem para um melhor entendimento e 

diagnóstico da enfermidade. Dessa forma, o objetivo desse estudo é estudar animais 

de companhia portadores de tremores provenientes de uma população hospitalar, 

avaliando e classificando os diferentes tipos de tremores e realizando abordagem 

diagnóstico diferencial para reconhecimento das enfermidades que cursam com essa 

manifestação clínica. Adicionalmente o tratamento empregado e resposta clínica 

foram apresentados e discutidos.  

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 População de estudo e abordagem inicial do paciente: 

 

A população do estudo foi composta por animais naturalmente acometidos por 

doença neurológica apresentando tremores. Esse animais foram admitidos pelo 
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atendimento de rotina no Serviço de Neurologia Clínica Veterinária (SNCV) em um 

Hospital Escola Veterinário (Universidade de Cuiabá – UNIC) e de uma clínica 

veterinária privada (VIVET), ambos localizados na cidade de Cuiabá. O período de 

seleção destes pacientes compreendeu Janeiro de 2014 a Agosto de 2016.  

Todos os pacientes atendidos pelo SNCV com déficits neurológicos centrais 

encefálicos e/ou medulares foram conduzidos adotando-se um sistema padrão para 

abordagem clínica e diagnóstica de pacientes com manifestações neurológicas devido 

a afecção do sistema nervoso central (SNC) (LORENZ, KORNEGAY, 2004).  

Os procedimentos padrões visaram diagnosticar afecções neurológicas 

primárias e/ou secundárias. Durante essa abordagem clínica os animais foram 

submetidos ao exame clínico e neurológico completo repetidos frequentemente 

durante todo o período de observação e acompanhamento do paciente. Um painel de 

diferentes exames foi realizado no momento da admissão [hemograma, bioquímica 

clínica (ALT, FA, URE, CREAT, CPK, colesterol, triglicerídeos, albumina, globulina), 

perfil eletrolítico (Ca, P, Mg, Cl, K, Na) e urinálise. Varredura abdominal 

ultrassonográfica, varredura torácica radiográfica também foram realizados para 

detecção de foco infeccioso ou neoplásico que pudessem ser a causa primária de 

afecção secundária no SNC (infecciosa ou metastática). Todos estes testes foram 

realizados para diagnóstico diferencial de distúrbios infecciosos, metabólicos, 

eletrolíticos e de síndromes paraneoplásicas ou metastáticas que levam a 

apresentação neurológica central.  

Animais portadores de distúrbios encefálicos também foram submetidos a 

exames de coleta e avaliação de fluido cérebro espinhal (FCE). Exames de imagem 

como USTC e TC foram propostos aos proprietários como parte da abordagem 

diagnóstica. Animais portadores de distúrbios medulares também foram submetidos a 

exame de coleta e avaliação de FCE e mielografia. As amostras de FCE foram 

submetidas a exame laboratorial que compreendeu exame físico, bioquímico e 

citológico quantitativo e qualitativo (diferencial dos leucócitos e análise da morfologia 

celular). Pesquisa de antígenos de vírus da cinomose canina (CDV) também foram 

realizadas no FCE, assim como pesquisa de anticorpos anti-CDV, anti-E. canis, anti-

Leishmania spp por kits de diagnóstico rápido pela técnica de imunocromatografia.  
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Os animais apresentados com sintomatologia de desordem neuromuscular 

foram avaliados com perfil bioquímico (CPK, colesterol, triglicerídeos, albumina, 

globulina), perfil eletrolítico (Ca, P, Mg, Cl, K, Na), urinálise, e sorologia para detecção 

de anticorpos anti-receptores nicotínicos de acetilcolina. Dos pacientes com 

tetraparesia flácida portadores de tremores, foram colhidos FCE lombar para 

diagnóstico diferencial de polirradículoneurite e soro para bioensaio de letalidade em 

camungongos para diagnóstico diferencial de botulismo.  

Adicionalmente foram realizados exames de sorologia para detecção de 

anticorpos anti-Toxoplasma gondi e anti-Neospora caninun em todos pacientes.  

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dezoito animais, 2 gatos e 16 cães, apresentados com tremores focais ou 

generalizados, foram prospectivamente avaliados e submetidos à abordagem 

diagnóstica para diferencial das principais causas de tremores (Tabela 01).  Os 

diagnósticos diferenciais incluíram doenças neuromusculares, doenças inflamatórias 

do SNC e doenças infecciosas; condições idiopáticas foram diagnosticadas por 

exclusão, assim como pelo acompanhamento médico para observação da evolução 

esperada para cada condição.  

Os diagnósticos diferencias foram levantados para cada caso de acordo com o 

histórico, sinais neurológicos concomitantes e base anatômica sugerida pelo exame 

neurológico. Os diagnósticos definitivos/presuntivos realizados ante mortem foram: 

síndrome cerebelovestibular congênita (n=5), doença neurodegenerativa (n=3), 

tremor idiopático responsivo a corticóide (n=2), encefalite autoimune (n=2), 

polirradiculoneurite (n=1), miastenia gravis (n=1), polimiopatia (n=1), neurite pélvica 

por protozoários (n=1), poligangliorradiculite (n=1) e encefalite por cinomose (n=1).  

Todos esses animais foram tratados de forma sintomática ou específica de 

acordo com o diagnostico realizado (Tabela 01). Os portadores de síndrome 

cerebelovestibular congênita não receberam tratamento medicamentoso e todos 

melhoraram com o crescimento dos animais. O prognóstico foi bom para a maioria 

das condições, exceto para os casos de afecção neurodegenerativa que tiveram sinais 
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progressivos em todos os três casos, culminando em morte em dois desses. 

Tratamento específico imunossupressor foi empregado nos casos autoimunes. Em 02 

casos apresentados apenas com tremores generalizados, o diagnóstico de doenças 

infecciosas e inflamatórias foi excluída e a resposta a esteróides sugeriu o diagnóstico 

de tremor idiopático responsivo a corticóide.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Foi realizado estudo clínico-epidemiológico dos pacientes admitidos com 

tremores. Tanto cães quanto gatos foram avliados, mas a maior parte da população 

admitida ao estudo foram de cães. Dentre os cães diferentes raças foram acometidas 

por síndrome tremor, no entanto a raça de cães malteses pareceu ter tido alguma 

predileção por doenças neurodegenerativas progressivas que conduziram o animal a 

um prognóstico ruim. O maior porte dos animais teve tremores generalizados. Esses 

tremores acorreram como único sinal ou então associados a outros sinais cerebelares 

e vestibulares ou sinais prosencefálicos.  

Os diagnósticos definitivos/presuntivos realizados ante mortem foram: 

síndrome cerebelovestibular congênita (n=5), doença neurodegenerativa (n=3), 

tremor idiopático responsivo a corticóide (n=2), encefalite autoimune (n=2), 

polirradiculoneurite (n=1), miastenia gravis (n=1), polimiopatia (n=1), neurite pélvica 

por protozoários (n=1), poligangliorradiculite (n=1) e encefalite por cinomose (n=1). 

Todos esses animais foram tratados de forma sintomática ou específica de 

acordo com o diagnostico realizado. Os portadores de síndrome cerebelovestibular 

congênita não receberam tratamento medicamentoso e todos melhoraram com o 

crescimento dos animais. O prognóstico foi bom para a maioria das condições, exceto 

para os casos de afecção neurodegenerativa que tiveram sinais progressivos em 

todos os três casos, culminando em morte em dois desses. 
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5 ANEXOS 

Tabela 01. Distribuição dos animais portadores de tremores como sinal único ou associado a outros déficits neurológicos 

Animal, 

espécie, 

raça, 

idade 

Sinais neurológicos  Local 

neuroatom

ico 

suspeito 

Diagnósticos 

diferenciais 

Exames de imagem 

(Mielografia, USTC, 

TC) e exames 

complementares 

Exame de FCE 

e testes para 

doenças 

infecciosas# 

Tratamento  Resposta ao 

tratamento 

Diagnóstico 

presuntivo/definitiv

o 

         

01. Cão, 

Pastor 

Suiço 2 

meses 

Tremores 

generalizados leves, 

dismetria, inclinação 

de cabeça, ausência 

de sinais de outros 

NC e reações 

posturais 

preservadas.  

Cerebelo, 

incluindo 

vestíbulo 

cerebelo 

Síndrome 

cerebelovestibular 

congênita; 

Anomalia 

cerebelar, 

abiotrofia cerebelar 

precoce.   

USTC – sem janela 

para boa varredura 

do cerebelo. Apenas 

visualizado porção 

caudal do verme que 

estava sem 

alterações.  

Hemograma e 

bioquímica hepática 

e renal normais. 

FCE sem 

alterações 

laboratoriais. 

Testes para 

doenças 

infecciosas 

negativos. 

Fisioterapia Animal melhorou dos 

sinais e ficou normal 

em 3 meses de 

acompanhamento 

Síndrome 

cerebelovestibular 

congênita 

         

02. Cão, 

Buldogu

e 

Frances, 

1 ano  

Crises de tremores 

intensos de cabeça. 

exame neurológicos 

com marcha 

preservada e défitis 

de reações posturais 

Córtex 

cerebral  

Encefalite 

infecciosa, 

encefalite 

autoimune, 

síndrome de tremor 

idiopática do 

bulldogs 

NR exames de 

imagem. 

Hemograma e 

bioquímica hepática 

e renal normais. 

FCE com 

dissociação 

albuminocitolí

tica. Testes 

para doenças 

infecciosas 

negativos. 

Fenobarbital e 

imunossupress

ores 

Inicialmente ouve 

melhora com 

fenobarbital, mas as 

crises continuaram de 

forma mais branda. 

Com a adição de 

imunossupressores as 

crises cessaram.  

Encefalite 

autoimune.  
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03. Cão,  

Poodle, 

15 dias 

Tremores 

generalizados, 

dismetria, inclinação 

da cabeça, ausência 

de sinais de outros 

NC e reações 

posturais 

preservadas. 

Cerebelo, 

incluindo 

vestíbulo 

cerebelo 

Síndrome 

cerebelovestibular 

congênita; 

Anomalia 

cerebelar, 

abiotrofia 

cerebelar.   

NR exames de 

imagem. 

Hemograma e 

bioquímica hepática 

e renal normais. 

NR Fisioterapia Animal melhorou dos 

sinais e ficou normal 

em 4 meses de 

acompanhamento 

Síndrome 

cerebelovestibular 

congênita 

         

04. Cão,  

Maltes, 2 

anos 

Tremores 

generalizados 

discretos, crises de 

convulsão focal de 

lambedura. marcha 

preservada sem 

déficits de reações 

posturais 

Córtex 

cerebral e 

cerebelar 

Encefalite 

infecciosa, 

encefalite 

autoimune, 

enfermidade 

neurodegenerativa.  

USTC – sem janela 

para boa varredura 

do cerebelo. Apenas 

visualizado porção 

caudal do verme que 

estava sem 

alterações. 

Hemograma e 

bioquímica hepática 

e renal normais.  

FCE sem 

alterações 

laboratoriais. 

Testes para 

doenças 

infecciosas 

negativos. 

Fisioterapia, 

corticóide 

(1mg/kg de 

predinisona 

SID) e 

fenobarbital (3 

mg/kg BID) 

Animal teve sinais 

progressivos ao longo 

de dois anos de 

acompanhamento. No 

momento da redação 

do trabalho 

apresentava tremores 

generalizados 

intensos, marcha 

ataxica com severa 

dismetria e 

hipermetria, ataxai de 

cabeça, tronco e 

membros, com força 

muscular e marcha 

preservada, 

convulsões focais de 

lambedura e 

crispações faciais. 

Doença 

neurodegenerativa 

(abiotrofia cortical 

cerebelar e cerebral, 

degeneração 

cortical cerebelar e 

cerebral, doença do 

acúmulo 

lisossomal) 
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05. Cão, 

Poodle, 5 

anos 

Dificuldade para 

manter em estação, 

tremores nos 

membros quando 

sustentado em 

estação, tetraparesia 

flácida.   

Lesão 

difusa em 

raízes 

nervosas 

motoras, 

nervos 

periféricos

, junção 

neuromusc

ular ou 

músculos.  

Polirradiculoneurite

, polineuropatia, 

miastenia, 

botulismo, 

polimiosite, 

distúrbios 

eletrolíticos.  

Hemograma e 

bioquímica hepática 

e renal normais. 

Trigliceres, 

colesterol, CPK e 

eletrólitos normais.   

FCE lombar 

com 

dissociação 

albuminocitolí

tica. Testes 

para doenças 

infecciosas 

negativos. 

Fisioterapia Animal voltou ao 

normal com quatro 

semanas de 

acompanhamento.  

Polirradiculoneurite

.  

         

06. Gato, 

SRD, 02 

meses 

Tremores tetanic-

like após 

estimulação sonora 

e tátil. reflexos 

espinhais 

diminuídos a 

ausentes, atrofia 

muscular 

significativa difusa.  

Lesão 

difusa de 

junção 

neuromusc

ular, 

músculos, 

ou raízes 

nervosas. 

Radiculoneurite 

mista, distrofia 

neuromuscular, 

tétano.  

Hemograma e 

bioquímica hepática 

e renal normais. 

Trigliceres, 

colesterol, CPK e 

eletrólitos normais.   

FCE lombar 

com 

dissociação 

albuminocitolí

tica. Testes 

para doenças 

infecciosas 

negativos.  

Não realizada Animal foi 

acompanhado por três 

semanas vindo a óbito 

com sinais 

progressivos 

(encaminhado para 

necrosia) .  

Poliganglioneurite 

(gânglios das raízes 

nervosas dorsais).  

         

07. Gato, 

SRD, 04 

meses  

Dificuldade para 

manter em estação, 

tremores nos 

membros quando 

sustentado em 

estação, fraqueza 

muscular que piora 

com exercícios.   

Lesão 

difusa em 

raízes 

nervosas 

motoras, 

nervos 

periféricos

, junção 

neuromusc

Polirradiculoneurite

, polineuropatia, 

miastenia, 

botulismo, 

polimiosite, 

distúrbios 

eletrolíticos. 

Hemograma e 

bioquímica hepática 

e renal normais. 

Trigliceres, 

colesterol, CPK e 

eletrólitos normais.   

FCE lombar 

com 

dissociação 

albuminocitolí

tica. Testes 

para doenças 

infecciosas 

negativos. 

Anticolinesterá

sico.  

Animal voltou ao 

normal com quatro 

semanas de 

acompanhamento. 

Miastenia gravis 

secundária a 

timoma. 
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ular ou 

músculos. 

Rx de tórax com 

massa mediastinal 

cranial ao coração 

08. Cão, 

SRD, 1,5 

anos 

Dificuldade para 

manter em estação, 

tremores nos 

membros quando 

sustentado em 

estação, fraqueza 

muscular que piora 

com exercícios. 

Passos hipométricos   

Lesão 

difusa em 

raízes 

nervosas 

motoras, 

nervos 

periféricos

, junção 

neuromusc

ular ou 

músculos. 

Polirradiculoneurite

, polineuropatia, 

miastenia, 

botulismo, 

polimiosite, 

distúrbios 

eletrolíticos. 

Hemograma e 

bioquímica hepática 

e renal normais. 

Trigliceres, 

colesterol e 

eletrólitos normais. 

CPK aumentada 

 

FCE lombar 

sem alterações 

laboratoriais. 

Testes para 

doenças 

infecciosas 

negativos. 

Corticóide  Animal não retornou 

para avaliações 

Polimiopatia  

         

09. Cão, 

SRD 

pelo de 

arame, 3 

anos 

Paraparesia 

ambulatória, livre de 

ataxia. Fraqueza 

muscular com 

tremores nos 

membros pélvicos e 

postura plantígrada. 

déficits de reações 

posturais e reflexos 

nos membros 

pélvicos.  

Medula 

lombossac

ra, raízes 

nervosas 

motora ou 

nervos 

periféricos 

dos 

membros 

pélvicos.   

Mielopatia 

compressiva, 

mielite focal, 

radiculopatia 

motora ou 

neuropatia 

periférica dos 

membros pélvicos.   

Mielografia sem 

evidencias 

compressivas.  

FCE lombar 

sem alterações 

laboratoriais, 

presença de 

estruturas 

similares a 

esquizontes de 

protozoários. 

Testes para 

doenças 

infecciosas 

negativos.   

Sulfametazona 

com 

trimetropin (15 

mg/kg BID) e 

clindamicina 

(22 mg/Kg 

BID), ambas 

por 28 dias.  

Animal voltou ao 

normal com quatro 

semanas de 

acompanhamento.  

Neurite pélvica por 

protozoário 

(sarcocistes?).  
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10. Cão, 

Maltes, 2 

anos  

Tremores 

generalizados 

intensos, marcha 

ataxica com severa 

dismetria e 

hipermetria, ataxia 

de cabeça, tronco e 

membros, com força 

muscular e marcha 

preservada. 

Cerebelo.  Cerebelite, tumor 

cerebelar, 

abiotrofia 

cerebelar, doença 

do acumulo 

lisossonal, tremor 

idiopático 

responsivo a 

corticóide.  

NR exames de 

imagem. 

Hemograma e 

bioquímica hepática 

e renal normais. 

FCE sem 

alterações 

laboratoriais.  

Testes para 

doenças 

infecciosas 

negativos.   

Corticóide 

(1mg/kg de 

predinisona 

SID).  

Animal apresentou 

piora progressiva do 

quadro. 

Abiotrofia cerebelar 

ou doença do 

acumulo lisossonal.  

         

11. Cão 

Pincher, 

2 meses 

Tremores 

generalizados leves, 

inclinação da 

cabeça, ataxia e 

desequilíbrio, 

ausência de sinais de 

outros NC e reações 

posturais 

preservadas. 

Cerebelo, 

incluindo 

vestíbulo 

cerebelo 

Síndrome 

cerebelovestibular 

congênita; 

Anomalia 

cerebelar, 

abiotrofia cerebelar 

precoce.    

USTC – boa janela 

para varredura do 

cerebelo – sem 

alterações 

ultrassonográficas.  

Hemograma e 

bioquímica hepática 

e renal normais. 

FCE sem 

alterações 

laboratoriais.  

Testes para 

doenças 

infecciosas 

negativos.   

Fisioterapia Animal melhorou dos 

sinais e ficou normal 

em 2 meses de 

acompanhamento.  

Síndrome 

cerebelovestibular 

congênita 

         

12. Cão, 

Shitzu, 3 

anos  

Tremores 

generalizados 

intensos, espasmos 

mioclonic-like na 

face e nos quatro 

membros, ataxia e 

desequilíbrio, sinais 

de VIII NC e 

Cerebelo, 

córtex 

cerebral, 

tronco 

encefálico, 

lesãao de 

marcapass

o em NMI 

do tronco 

encefálico 

Encefalite.  NR exames de 

imagem.  

Hemograma e 

bioquímica hepática 

e renal normais. 

FCE com 

aumento de 

proteínas e 

celularidade. 

Antígenos de 

CDV 

encontrados 

no liquor e 

demais testes 

para doenças 

Corticóide (0,5 

mg/kg de 

predinisona 

SID), vit A 

(200.000 UI), 

diazepan (0,5 

mg/kg IV),  

fenobarbital (3 

mg/kg VO 

Os tremores e 

espasmos mioclomic-

like passaram 

imediatamente após o 

diazepan IV, 

sugerindo que essa 

apresentação fosse 

crises convulsivas.  

Encefalite por 

cinomose.  
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déficits de reações 

posturais. 

e dos 

plexos 

braquial e 

lombossac

ro.   

infecciosas 

negativos.   

BID) e 

fisioterapia,   

         

13. Cão, 

Pincher, 

4 anos  

Tremores 

generalizados, 

marcha preservada 

livre de ataxia e 

paresia, sem déficits 

de nervos cranianos 

e reações posturais 

normais.  

Cerebelo; 

nervos 

periféricos 

ou 

músculos 

difusos. 

Cerebelite, tumor 

cerebelar, 

abiotrofia 

cerebelar, doença 

do acumulo 

lisossonal, tremor 

idiopático 

responsivo a 

corticóide. 

USTC – boa janela 

para varredura do 

cerebelo – sem 

alterações 

ultrassonográficas.  

Hemograma e 

bioquímica hepática 

e renal normais. 

FCE sem 

alterações 

laboratoriais.  

Testes para 

doenças 

infecciosas 

negativos.    

Corticóide 

(1mg/kg de 

predinisona 

SID). 

Animal melhorou dos 

sinais e ficou normal 

em tres semanas de 

acompanhamento. 

Tremor idiopático 

responsivo a 

corticóide.  

         

14. Cão, 

SRD, 3 

anos  

Tremores 

generalizados, 

marcha preservada 

livre de ataxia e 

paresia, sem déficits 

de nervos cranianos 

e reações posturais 

normais. 

Cerebelo; 

nervos 

periféricos 

ou 

músculos 

difusos. 

Cerebelite, tumor 

cerebelar, 

abiotrofia 

cerebelar, doença 

do acumulo 

lisossonal, tremor 

idiopático 

responsivo a 

corticóide. 

NR exames de 

imagem. 

Hemograma e 

bioquímica hepática 

e renal normais. 

FCE com 

aumento leve 

de 

celularidade (< 

50 cel/ dl) e 

proteínas (35 

µg/dl).  

Testes para 

doenças 

infecciosas 

negativos.    

Corticóide 

(1mg/kg de 

predinisona 

SID). 

Animal melhorou dos 

sinais e ficou normal 

em um mês de 

acompanhamento 

Cerebelite 

autoimune.  
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15. Cão, 

SRD, 3 

anos 

Tremores 

generalizados, 

marcha ataxica com 

severa dismetria e 

hipermetria, ataxia 

de cabeça, tronco e 

membros, com força 

muscular 

preservada,  

sem déficits de 

nervos cranianos e 

reações posturais 

normais. 

Cerebelo  Anomalia  

cerebelar congênita  

NR exames de 

imagem. 

Hemograma e 

bioquímica hepática 

e renal normais. 

FCE sem 

alterações 

laboratoriais.  

Testes para 

doenças 

infecciosas 

negativos.    

Fisioterapia  Animal nasceu e com 

duas semanas quando 

iniciaram os 

primeiros 

movimentos o sinais 

manifestaram-se de 

forma grave. 

Inicialmente o animal 

mal conseguia andar e 

com o tempo foi 

melhorando 

gradativamente, 

embora os sinais 

amenizaram eles 

nunca cessaram e o 

animal aprendeu a 

conviver com os 

sinais se adaptando.  

Anomalia cerebelar 

congênita 

         

16, Cão, 

Poodle 

branco, 2 

anos 

Tremores 

generalizados, 

marcha preservada 

livre de ataxia e 

paresia, sem déficits 

de nervos cranianos 

e reações posturais 

normais. 

Cerebelo; 

nervos 

periféricos 

ou 

músculos 

difusos. 

Cerebelite, tumor 

cerebelar, 

abiotrofia 

cerebelar, doença 

do acumulo 

lisossonal, tremor 

idiopático 

responsivo a 

corticóide. 

USTC – boa janela 

para varredura do 

cerebelo – cerebelo 

normal e 

ventriculomegalia 

discreta 

Hemograma e 

bioquímica hepática 

e renal normais. 

 

FCE sem 

alterações 

laboratoriais. 

Testes para 

doenças 

infecciosas 

negativos. 

 

Corticóide 

(1mg/kg de 

predinisona 

SID) 

Animal se recuperou 

e ficou livre dos 

sinais clínicos em 1 

mês  

Tremor idiopático 

responsivo ao 

corticóide  
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17. Cão, 

Maltes, 

1,5 anos  

Tremores 

generalizados 

discretos, crises de 

convulsões focais, 

marcha preservada 

sem déficits de 

reações posturais.  

 

Córtex 

cerebral e 

cerebelar 

 

Encefalite 

infecciosa, 

encefalite 

autoimune, 

enfermidade 

neurodegenerativa 

 

USTC – boa janela 

para varredura do 

cerebelo – cerebelo 

normal e 

ventriculomegalia . 

TC – hidrocefalia e 

atrofia cortical. 

Hemograma e 

bioquímica hepática 

e renal normais. 

 

FCE sem 

alterações 

laboratoriais. 

Testes para 

doenças 

infecciosas 

negativos. 

 

Fisioterapia, 

corticóide 

(1mg/kg de 

predinisona 

SID) e 

fenobarbital (3 

mg/kg BID) 

  

Animal teve sinais 

progressivos ao longo 

de dois anos de 

acompanhamento 

quando veio a obto. 

durante evolução 

presentou tremores 

generalizados 

intensos, marcha 

ataxica com severa 

dismetria e 

hipermetria, ataxia de 

cabeça, tronco e 

membros, com força 

muscular e marcha 

preservada, 

convulsões focais que 

evoluíram para 

generalizadas de 

difícil controle, 

nistagmo e jerk-

moviments da cabeça 

que acompanhavam a 

fase rápida do 

nistagmo. Com 1 

anos de 

acompanhamento foi 

realizado no USTC 

que mostrou atrofia 

grave do córtex e 

Doença 

neurodegenerativa 

(abiotrofia cortical 

cerebelar e cerebral, 

degeneração 

cortical cerebelar e 

cerebral, doença do 

acúmulo 

lisossomal).  
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atrofia grave do 

cerebelo 

         

18. Cão, 

SRD, 50 

dias  

Tremores 

generalizados leves, 

dismetria, inclinação 

de cabeça, ausência 

de sinais de outros 

NC e reações 

posturais 

preservadas. 

Cerebelo, 

incluindo 

vestíbulo 

cerebelo 

 

Síndrome 

cerebelovestibular 

congênita; 

Anomalia 

cerebelar, 

abiotrofia cerebelar 

precoce.   

 

USTC – sem janela 

para boa varredura 

do cerebelo. Apenas 

visualizado porção 

caudal do verme que 

estava sem 

alterações.  

Hemograma e 

bioquímica hepática 

e renal normais. 

FCE sem 

alterações 

laboratoriais. 

Testes para 

doenças 

infecciosas 

negativos. 

 

Fisioterapia 

 

Animal melhorou dos 

sinais e ficou normal 

em 3 meses de 

acompanhamento 

 

Síndrome 

cerebelovestibular 

congênita 

 

 


