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Resumo: Hidrocefalia é entendida pelo aumento de volume do líquor, tanto pela sua produção em 

excesso ou absorção escassa. Pode ser classificada como compensatória ou obstrutiva, intraventricular ou 

extraventricular. O animal pode apresentar diversos sinais clínicos como convulsão, tremores, cegueira, 

entre outros. O tratamento, na maioria das vezes, é conservador e visa a diminuição da produção do LCR, 

sendo que a cirurgia pode ser levada em consideração. O diagnóstico definitivo é feito por meio de 

exames de imagem. Com este trabalho, objetivou-se descrever um caso de hidrocefalia em um canino e 

seu diagnóstico baseado em ultrassonografia de encéfalo. 
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ULTRASONOGRAPHY AS A DIAGNOSIS OF HIDROCEFALUS IN A CANINE PATIENT 

 

Abstract: Hydrocephalus is understood by the increase of cerebrospinal fluid volume, either by its 

excesso or little absorption. It can be classified as compensatory or obstructive, intraventricular or 

extraventricular. The animal can present several clinical signs like convulsion, tremors, blindness, among 

others. The treatment, usually, conservative e aims to decrease the production of cerebrospinal fluid, and 

surgery can be considered. The definitive diagnosis is done by means of image exams. The aim of this 

study was describe a hydrocephalus case in a canine and its diagnosis basead on encephalon 

ultrasonography. 
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INTRODUÇÃO 

Hidrocefalia é uma desordem multifatorial com apresentações clínicas variadas e pode ser 

definida como uma distensão do sistema ventricular cerebral relacionada à passagem inadequada do 

líquido cefalorraquidiano (LCR) desde o seu local de produção no sistema ventricular até seu ponto de 

absorção na circulação sistêmica (RETAKE, 2009).  

A hidrocefalia pode ser classificada como compensatória, quando o LCR preenche os espaços 

livres deixados pela ausência de tecido nervoso, no caso de defeitos congênitos ou adquiridos ou 

senilidade. Também existe a obstrutiva, que caracteriza-se pelo acúmulo no local de produção 

(FERNANDEZ & BERNARDINI, 2010). Além disso, pode ser intraventricular ou extraventricular. No 

primeiro caso, o processo obstrutivo ocorre no interior dos ventrículos, e na extraventricular, a obstrução 

se situa no espaço aracnoide ou vilosidades aracnoides (RETAKE, 2009).  

Os sinais clínicos podem incluir crises convulsivas, tremores, dor cervical, cegueira, retardo no 

aprendizado, andar em círculos ou andar compulsivo, depressão sensorial, entre outras (FERNANDEZ & 

BERNARDINI, 2010). Ainda segundo os autores, o diagnóstico pode ser por meio de ultrassonografia 

quando os indivíduos possuem fontanela aberta ou com eletroencefalograma que mostra um traçado 

característico com ondas de alta voltagem e baixa frequência. Porém, geralmente, o diagnóstico definitivo 

é obtido por meio de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.  

O tratamento depende da causa primária e tem como objetivo a redução do edema e da produção 

do LCR, utilizando-se corticoides, como a prednisona na dose de 0,25-0,5 mg/Kg com redução gradual, 

omeprazol (0,7-1,0 mg/Kg) atuando como redutor na produção de LCR em cães e diuréticos como 

acetazolamida (10mg/Kg). Entretanto, estes últimos devem ser usados com cautela pois podem causar 

desequilíbrios eletrolíticos (CRIVELLENTI & BORIN-CRIVELLENTI, 2015). Para os autores, o 

procedimento cirúrgico que pode ser empregado é a formação do shunt ventriculoperitoneal para 

drenagem do LCR diretamente para cavidade abdominal. O prognóstico da doença é reservado a ruim, 
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pois muitos sinais não regridem. Dessa forma, a eutanásia pode ser considerada conforme o 

comprometimento do estado clínico do animal. Objetiva-se relatar um caso de hidrocefalia em um 

paciente canino, cujo diagnóstico foi realizado com exame ultrassonográfico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Foi atendido no Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (FAMEZ/UFMS), um paciente canino, labrador, 60 dias, 

macho, com queixa principal de que há 3 dias começou a apresentar ataxia e hiporexia. Demais animais 

da ninhada estavam clinicamente saudáveis. Ao exame físico observou-se estado de consciência 

deprimido, paresia de membros posteriores, ausência de resposta à ameaça, estrabismo ventrolateral do 

olho esquerdo, tremor de intenção, desequilíbrio, desorientação, vocalização e anisocoria, com a pupila 

do lado esquerdo menor que a do lado direito. Demais parâmetros estavam dentro da normalidade.  

Foram solicitados hemograma, teste imunocromatográfico para pesquisa de antígeno de cinomose e 

ultrassonografia de crânio. Foi receitado ao paciente a terapia com omeprazol (1 mg/Kg, SID) e 

prednisona (0,5 mg/Kg, BID por 10 dias), entretanto, proprietário não fez medicações conforme 

orientado. Após 14 dias da primeira consulta, animal retornou ao atendimento com queixa de êmese e 

fezes pastosas. Animal foi submetido a nova coleta de sangue para hemograma, ultrassonografia de crânio 

e fluidoterapia com medicações para suporte, incluindo metronidazol (15mg/Kg, BID, IV), omeprazol 

(1mg/Kg, SID, IV) e ondansetrona (0,1ml/Kg, BID, IV), que posteriormente foram as medicações 

prescritas para tratamento em casa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No hemograma houve alterações de anemia normocítica normocrômica (VG 23,2%, valor de refer.: 

26 a 39%; hemoglobina 7,8 g/dL, valor de refer.: 8,5 a 13 g/dL; V.C.M. 67,4 fL, valor de refer.: 69 a 83 

fL; C.H.C.M. 33,6 g/dL, valor de refer.: 31 a 33 g/dL), porém não foram dosados reticulócitos. 

Leucograma com bastonetes acima do valor de referência (495/ mm³, valor de refer.: 0 a 300/ mm³), com 

neutrófilos tóxicos, granulações tóxicas, corpúsculo de Dohle e monócitos reativos com tendência a 

macrófagos. Plaquetometria sem alterações. O teste imunocromatográfico foi negativo para cinomose.  

Na avaliação ultrassonográfica encefálica, em corte transversal, visualizou-se atrofia e retração do 

parênquima encefálico, diminuição da espessura do manto; aumento bilateral e simétrico das dimensões 

dos ventrículos laterais e do terceiro ventrículo, preenchidos por conteúdo anecogênico, homogêneo com 

comunicação interventricular, cujas dimensões estão descritas na tabela 1. 

 

Tabela 1: Dimensões das estruturas mensuradas no exame ultrassonográfico de encéfalo (cm): 

 Lado direito Lado esquerdo 

Altura ventricular lateral em corte transversal 1,93 2,00 
Espessura do manto encefálico em corte transversal 0,70 0,63 

Relação ventrículo-hemisfério em corte transversal 0,49 0,49 

Relação ventrículo-manto 2,76 3,17 

Porcentagem dorsoventral 0,47 0,49 

 

O novo hemograma revelou somente a presença de anemia normocítica normocrômica (VG 

28,5%, hemoglobina 9,5 g/dL). Ao exame ultrassonográfico, não foram observadas alterações em relação 

ao exame feito anteriormente, mantendo as dimensões já constatadas. 

A doença se caracteriza pelo acúmulo de LCR nos ventrículos cerebrais, ocasionada pelo 

desequilíbrio entre produção e absorção do líquido, havendo a dilatação do sistema ventricular e atrofia 

do sistema nervoso (CRIVELLENTI & BORIN-CRIVELLENTI, 2015). Ainda segundo os autores, a 

forma congênita ou comunicante é decorrente da obstrução do aqueduto mesencefálico, por inflamações 

no período pré ou pós-natal. Já a forma adquirida, decorre da obstrução direta ou indireta da passagem do 

líquor por neoplasias, cistos, inflamação ou hemorragia. 

Os sinais clínicos variam de acordo com o grau de aumento da pressão intracraniana e com os 

locais de compressão. Além do aumento do crânio, o animal acometido pode apresentar alterações 

comportamentais, andar em círculos, estrabismo, ataxia (QUESSADA et al., 2014), conforme observado 

no animal deste relato.  

O tamanho do ventrículo lateral é avaliado quantitativamente, observando a proporção do 

volume craniano ocupado pelos ventrículos (THOMAS, 1999). Hudson et al. (1990) consideram 
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ventriculomegalia quando a medida longitudinal do ventrículo lateral excede 0,35 cm ou quando a razão 

entre a medida longitudinal do ventrículo lateral e a medida da largura do hemisfério cerebral excede 0,19 

cm, fato este que demonstra que o animal do estudo apresenta ventriculomegalia, devido suas medidas de 

altura ventricular lateral em corte transversal serem de 1,93 e 2 cm.  

Contudo, há uma pobre correlação entre os sinais clínicos e a medida do ventrículo, e a presença 

de simetria ou assimetria entre os ventrículos laterais pode ser considerada relativamente normal em 

alguns cães adultos e filhotes (HUDSON et al., 1990). Portanto, o diagnóstico definitivo de hidrocefalia 

deve ser feito com base na sintomatologia clínica e não no tamanho ventricular (THOMAS, 1999).  

 

                                                        CONCLUSÕES 

Apesar de ser preconizado como padrão ouro para diagnóstico de hidrocefalia os exames de 

tomografia ou ressonância magnética, no presente caso, a ultrassonografia mostrou-se uma ferramenta útil 

para seu diagnóstico presuntivo, podendo ser usada em casos onde outros exames de imagens não são 

possíveis (HUDSON et al., 1990). Mesmo com o tratamento terapêutico instituído corretamente, o 

prognóstico é desfavorável principalmente na forma congênita, então, objetiva-se o manejo do paciente 

para que haja qualidade de vida. Quando isto não for mais possível, a eutanásia pode ser levada em 

consideração (CRIVELLENTI & BORIN-CRIVELLENTI, 2015). 
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