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Resumo 

A epilepsia é uma condição neurológica crônica caracterizada por crises epilépticas recorrentes. Sendo consi-

derada uma das afecções mais comuns em cães e gatos, pode se manifestar comumente em episódios com sin-

tomatologias semelhantes, como perda dos sentidos e crises convulsivas. O ataque convulsivo é uma descarga 

elétrica, transitória, súbita e descontrolada proveniente dos neurônios e que pode resultar em perda da consci-

ência, alteração do tônus muscular, movimentos mastigatórios, salivação e, com frequência, micção e defecação 

involuntárias.  Objetiva-se com este trabalho relatar um caso de epilepsia idiopática em uma cadela atendida 

em uma clínica na cidade de Itabaiana/Sergipe, com histórico de convulsão durante tratamento com Fenobarbi-

tal (Gardenal). Posteriormente foi associado à terapêutica já utilizada, um medicamento homeopático e desta 

forma, não foram relatadas recidivas. 

Palavras-chave: Homeopático; Neurológica; Tratamento. 

 

Abstract 

Epilepsy is a chronic neurological condition characterized by recurrent seizures. Being considered one of the 

most common conditions in dogs and cats, it can commonly manifest itself in episodes with similar symptoms, 

such as loss of consciousness and seizures. The convulsive attack is an electrical, transient, sudden and uncon-

trolled discharge from the neurons that can result in loss of consciousness, alteration of muscle tone, chewing 

movements, salivation and, often, involuntary urination and defecation. The aim of this study is to report a case 

of idiopathic epilepsy in a female dog seen at a clinic in the city of Itabaiana/Sergipe, with a history of seizure 

during treatment with Phenobarbital. Subsequently, a homeopathic medicine was associated with the therapy 

already used, and thus, no recurrences were reported. 
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Introdução 

A epilepsia é uma condição neurológica 

crônica caracterizada por crises epilépticas recor-

rentes (1). Sendo considerada uma das afecções 

mais comuns em cães e gatos, pode se manifestar 

comumente em episódios com sintomatologias 

semelhantes, como perda dos sentidos e crises 

convulsivas. O ataque convulsivo é uma descarga 

elétrica, transitória, súbita e descontrolada pro-

veniente dos neurônios e que pode resultar em 

perda da consciência, alteração do tônus muscu-

lar, movimentos mastigatórios, salivação e, com 

frequência, micção e defecação involuntárias (2).   

Atualmente, apenas se conhece parte dos 

mecanismos que desencadeiam esta afecção, no 

entanto, estudos mais recentes indicam como 
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causa a alteração das funções sinápticas e das 

propriedades intrínsecas dos neurônios que le-

vam à hiperexcitabilidade (3).  

A epilepsia pode ser classificada em sin-

tomática, quando é resultante de doença estrutu-

ral encefálica, ou idiopática (assintomática), 

quando não possui causa de base identificável 

(presume-se predisposição familiar) (4). 

É de suma importância classificar as crises 

epileptiformes a fim de categorizar os pacientes, 

padronizar os diagnósticos, facilitar a comparação 

dos casos e aperfeiçoar a avaliação das opções 

terapêuticas (5). Para qualquer animal, o controle 

inadequado das crises, apesar da terapia anticon-

vulsivante adequada, sugere um prognóstico re-

servado. O tratamento pode ser modificado por 

meio de alterações na frequência, na dose e/ou 

tipo do fármaco administrado ou ainda combi-

nando medicamentos (6).  

Objetiva-se com este trabalho relatar um 

caso de epilepsia idiopática em uma cadela aten-

dida em uma clínica na cidade de Itabaia-

na/Sergipe, com histórico de convulsão durante 

tratamento com Fenobarbital (Gardenal). 

 

Relato de Caso 
 

     Foi atendida na Clínica Veterinária Bi-

chos e CIA, em Itabaiana/Sergipe, uma cadela 

sem raça definida (SRD), com aproximadamente 

um ano de idade, pesando 15 kg, vacinada, não 

castrada, sem alterações quanto à alimentação, 

ingestão hídrica, defecação e micção.  

A tutora relatou que o animal havia apre-

sentado uma crise convulsiva, com salivação de 

odor fétido. Segundo a mesma, esta era a segun-

da vez após oito meses que a cadela apresentava 

a crise, mas desta vez com duração e intensidade 

maiores, acarretando em perda dos sentidos do 

animal.  

Após anamnese, foram realizadas as avali-

ações clínica e neurológica e coleta de sangue 

para análise hematológica e bioquímica sérica 

(avaliação hepática e renal) cujos resultados fo-

ram normais.  

Para o tratamento, foi prescrito Fenobar-

bital (Gardenal Gotas®), na dose de duas gotas a 

cada 12 horas. Após dois meses de tratamento 

não foram notadas novas crises, portanto iniciou-

se o desmame, administrando duas gotas uma 

vez ao dia.  

Aproximadamente dois meses após o iní-

cio do novo protocolo, a tutora relatou a ocor-

rência de 5 crises convulsivas em curtos interva-

los de tempo. Foram então solicitados novos 

exames como coleta de sangue total para dosa-

gem de Fenobarbital (Método de Quimiolumines-

cência: 8,57 mcg/mL). Além deste, foram solicita-

dos novamente, para contribuição do diagnóstico 

e descarte de afecções metabólicas, hemograma, 

perfil renal (Ureia e Creatinina) e perfil hepático 

(ALT, AST, Fosfatase Alcalina). Apenas a Fosfatase 

Alcalina apresentou alteração (402 UI/L). Não 

foram realizados exames de imagem.  

Diante dos resultados, foi prescrito Feno-

barbital 100 mg, na dose de 2,5 mg/kg, BID. Após 

3 meses do início do novo protocolo, o animal 

apresentou novas crises convulsivas sucessivas e 

irresponsivas, sendo então associado o medica-

mento homeopático (EPI-CONTROL®) ao esque-

ma terapêutico, administrando este na cavidade 

oral, na dose de três borrifadas, TID, seguindo as 

recomendações do fabricante.  

Aproximadamente 4 meses após o início 

do novo protocolo, foram realizados novos testes 

Bioquímicos. Notou-se redução do valor da Fosfa-

tase Alcalina (209 UI/L) e os demais resultados 

foram de acordo com os valores de referência da 

espécie. Por fim, a cadela foi submetida à OSH 

(ováriosalpingohisterectomia) e posteriormente 

foi iniciado o desmame do Fenobarbital. Há três 

meses não foram relatadas novas crises e não 

houve mais alterações bioquímicas nos exames 

anuais. 
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Discussão 

Um ataque epilético pode ser estabelecido 

como um episódio paroxístico momentâneo em 

que há atividade neuronal excessiva e/ou sincro-

nizada no córtex cerebral, sendo na maioria das 

vezes auto limitante, acarretando em uma varie-

dade de sinais clínicos, que estão correlacionados 

com a localização do foco epilético (7,8). 

Considera-se que, se um cão sofre a pri-

meira crise epiléptica entre os seis meses e os 

cinco anos de idade, muito provavelmente este 

animal sofre de epilepsia idiopática, assim como a 

paciente deste relato. Entretanto, se o cão tiver 

mais de cinco anos é mais provável tratar-se de 

epilepsia sintomática ou reativa (9).  

O diagnóstico da epilepsia consiste inici-

almente no conhecimento da história clínica de-

talhada do animal, procedendo-se aos exames 

físico e neurológico completos e análises sanguí-

neas tais como hemograma e testes bioquímicos 

básicos (10). 

A respeito dos exames de imagem, radio-

grafias torácicas e abdominais e a ecografia são 

recomendadas para cães com mais de 5 anos de 

idade para a detecção de neoplasias. Na resso-

nância magnética não visualizam-se alterações 

que diagnosticam epilepsia idiopática. Eletroen-

cefalograma em veterinária ainda não possui um 

protocolo estabelecido para a sua utilização nem 

existe muita informação disponível sobre a mes-

ma, portanto ainda não é utilizada como uma 

prova diagnóstica de rotina (5).  

Com base nestas informações e nos resul-

tados obtidos, a cadela do presente relato possui 

quadro compatível com epilepsia. O tratamento, 

a base de drogas antiepilépticas (DAE), visa au-

mentar o limiar epiléptico e assim reestabelecer o 

equilíbrio entre excitação e inibição neuro-

nais(11,12).  

Para a maioria dos cães e gatos com epi-

lepsia primária ou idiopática, o fenobarbital é o 

medicamento de escolha com base na eficácia, 

conveniência do regime de dosagem, efeitos cola-

terais mínimos do medicamento e custo razoá-

vel(6).  

O recomendado é iniciar sempre o trata-

mento com a dosagem mais baixa e, após obser-

vação do efeito e tolerância durante um período 

pré-estabelecido, ajusta-se a terapêutica até en-

contrar a dose mínima eficaz. Assim, seja para 

controlar o acúmulo do fenobarbital no organis-

mo ou seus possíveis efeitos secundários, é re-

comendada a realização de controles analíticos 

periódicos dos níveis séricos deste fármaco. Em 

termos de efeitos secundários sistémicos, estes 

verificam-se, principalmente, a nível hepático e 

hematológico, pela possibilidade de induzir insu-

ficiência hepática e discrasias sanguíneas. Como 

tal, é importante avaliar as enzimas ALT e a fosfa-

tase alcalina (5).   

Indica-se a castração de fêmeas, pois as 

convulsões podem aumentar em frequência ou 

intensidade durante o estro (13). 

 

Conclusão 

A homeopatia é uma prática médica bi-

centenária que ao longo de sua história tem de-

monstrado resolutividade, baixo custo, amplo 

alcance e incontestável aceitação social.  

A facilidade de administrar o medicamen-

to homeopático e os resultados positivos obtidos 

pela sua administração são outras vantagens que 

devem ser consideradas, pois não há necessidade 

de ingerir grandes doses ou administrar compri-

midos, tornando-se vantajoso e acessível para a 

maioria dos tutores.  

A classificação das crises epileptiformes 

associados aos exames complementares são in-

dispensáveis, pois possibilitam descartar outras 

afecções com sintomatologias semelhantes, além 

de auxiliar na busca do melhor tratamento e con-

sequentemente na tomada de decisões sobre o 

protocolo ideal para evitar recidivas.  

Portanto, a partir dos resultados obtidos 

neste trabalho, a homeopatia demonstrou ser 

uma opção terapêutica segura e eficiente para 
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auxiliar na redução da dose do Fenobarbital e 

consequentemente diminuição de efeitos colate-

rais que possam ser adquiridos a curto e/ou longo 

prazo no tratamento da epilepsia canina. 
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