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1  INTRODUÇÃO 

 

A epilepsia compreende um grupo de alterações neurológicas caracterizadas 

pela ocorrência periódica de crises de convulsões espontâneas, afetando cerca de 

cinquenta milhões de pessoas da população mundial (REYNOLD, 2002). Em 

animais de companhia também é considerada um dos transtornos neurológicos mais 

frequentes, sendo definida como uma condição neurológica crônica, face à 

recorrência dos episódios convulsivos (EC) (CHANDLER, 2006). 

Os termos convulsão e epilepsia não são sinônimos. O primeiro caracteriza-

se a manifestação clínica da atividade elétrica anormal no cérebro, sendo um evento 

específico e único, ocorrendo em determinado momento. Já o termo epilepsia refere-

se a convulsões múltiplas, que ocorrem ao longo de um período. Embora não se 

tenha um padrão bem definido sobre o número mínimo de convulsões ou período de 

tempo em que ocorrem, a definição clínica adotada é a presença de duas ou mais 

crises ao longo de um mês ou mais (PODELL et al., 1995; ENGEL, 2006). 

A convulsão pode ser dividida em três estágios, sendo eles: pré-ictus, ictus e 

pós-ictus. Na fase pré-ictus, período que antecede em dias ou horas o episódio 

convulsivo, o animal pode apresentar mudanças comportamentais, como: esconder-

se das pessoas, irritabilidade, nervosismo, agitação ou até mesmo procurar seus 

proprietários com maior frequência. A fase de ictus é a manifestação da convulsão 

propriamente dita, com duração e intensidade variável, ocorrendo alteração no tônus 

muscular ou presença de movimentos involuntários, perda de consciência, sialorreia, 

acompanhados ou não de micção.  Após a crise epilética, o retorno do episódio 

convulsivo pode ocorrer em segundos ou minutos, podendo variar em alguns casos. 

Observam-se nesta etapa, alterações comportamentais como inquietação, letargia, 

desorientação ou amaurose, presentes por alguns minutos ou horas, sendo este 

período caracterizado como pós-ictus (THOMAS, 2000). 

A terminologia para classificar convulsões e epilepsia é complexa e 

inconsistente, tanto na bibliografia veterinária quanto na humana. Em animais, as 

convulsões são classificadas de acordo com as manifestações clínicas, perda de 

consciência e alterações observadas no eletroencefalograma (FARNBACK, 1984; 

PODELL 2006), sendo denominadas como generalizadas ou focais.  A forma 
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generalizada, com episódios tônico-clônicos, é a mais comum, acometendo 

simultaneamente os dois hemisférios cerebrais, já na forma focal, apenas uma 

determinada região cortical está alterada. Devido à organização do córtex cerebral 

motor, nas crises focais sempre ocorre o envolvimento dos músculos da face. Além 

desses dois tipos, focais e generalizadas, observam-se também alguns episódios 

que se iniciam de forma focal, porém com generalização secundária (THOMAS, 

2010). 

Quanto à epilepsia, é classificada em reativa, sintomática ou secundária e 

idiopática (ZIMMERMANN et al., 2009). Na forma reativa ocorre uma agressão ao 

tecido cerebral normal, sendo suas principais causas as lesões tóxicas (toxinas 

exógenas), metabólicas (toxinas endógenas) e desequilíbrios eletrolíticos (PODELL, 

2004; ZIMMERMANN et al., 2009). Na sintomática ou secundária, as convulsões são 

decorrentes de uma lesão estrutural, ocasionada por doença intracraniana, podendo 

apresentar progressão ou não, acometendo tanto cães quanto gatos de qualquer 

raça ou idade. Pode ser proveniente de encefalites, hidrocefalia ou tumores ou ainda 

de sequelas provenientes de trauma craniano, hipóxia ou encefalite  (PLATT et al., 

2002; PARENT, 2004; SMITH et al., 2005; DEWEY et al., 2008; PODELL, 2010). 

A epilepsia idiopática (EI) ou de origem primária, também chamada de 

verdadeira ou hereditária, acomete em média 5% da população canina (BRAUND, 

1994). É a causa mais comum de epilepsia nos cães, sendo definida por uma série 

de convulsões sem causa identificada, embora suspeita-se de uma possível 

alteração genética. A maior parte dos cães com EI apresenta convulsão entre o 

primeiro e o quinto ano de idade, embora também, possam ocorrer antes dos seis 

meses ou após os dez anos de idade (JAGGY et al., 1998; BERENDT et al., 1999; 

QUESNEL, 2005; PODELL, 2004; CASAL et al., 2006; CHANDLER, 2006; 

CHANDLER et al., 2008, SCHRIEFI et al., 2008; HÜLSMEYER et al., 2010). Verifica-

se maior predisposição em algumas raças, tais como: Antigo Cão de Pastoreio 

Inglês, Beagle, Border Collie, Cocker Spaniel Inglês, Cão Pastor Inglês, Dachshund, 

Irish Wolfhound, Golden Retriever ,Labrador, Keeshond, Pastor Alemão, Pastor 

Belga Tervuren, Pastor de Berna, Pastor de Shetland e Vizsla. Outras raças e 

animais sem definição racial podem ser igualmente afetados. Nesses casos o fator 

genético é uma das possíveis causas, embora não existam estudos publicados até o 

momento que comprovem essa evidência (MORITA et al., 2005; DE LAHUNTA, 

2008; DEWEY et al., 2008; GRUENENFELDER, 2008; HÜLSMEYER et al., 2010). 
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No passado, as crises generalizadas tônico-clônicas foram consideradas o 

tipo mais comum de convulsão em cães com EI, não sendo descritas ou aceitas, por 

alguns autores, a existência de crises focais em pacientes com diagnóstico de 

origem idiopática. No entanto, pesquisas recentes revelam que cães com EI podem 

ter episódios de crises focais, que podem inclusive, evoluir com generalização e 

podendo ocorrer mais de um tipo de convulsão (THOMAS, 2010).   

Existem quatro mecanismos diferentes envolvidos na origem dos EC de 

origem idiopática: alteração da membrana neuronal, que pode conduzir a 

despolarização excessiva; diminuição dos neurotransmissores inibitórios, tal como o 

ácido gamaminobutírico (GABA), o neurotransmissor inibidor mais potente do 

sistema nervoso central (SNC); aumento dos neurotransmissores excitatórios, tal 

como o glutamato; e alteração na concentração extracelular de potássio e cálcio 

(PLATT; MCDONNELL, 2000; THOMAS, 2010).  Não é possível prever o 

aparecimento das crises, pois sua frequência é variável e ocorrem de maneira 

espontânea, devido uma variedade de fatores, dentre eles sons altos, luzes 

coloridas ou mesmo a visita ao veterinário. Porém sabe-se que o período de maior 

ocorrência é durante o repouso ou o sono (THOMAS, 2010).  

Na abordagem do paciente com histórico de EC, o principal instrumento de 

diagnóstico disponível para o clínico é o exame neurológico, que fornece 

informações críticas sobre a função neurológica e principalmente, orienta a 

localização da lesão. Entretanto este tipo de avaliação é limitada pois não identifica 

o agente etiológico ou mecanismo fisiopatológico, apenas identifica a alteração no 

sistema nervoso (SN), direcionando a abordagem para causas extracranianas, como 

por exemplo alterações metabólicas e tóxicas ou intracranianas como tumores ou 

acidente vascular encefálico (AVE) e, principalmente, diferencia a epilepsia primária 

ou idiopática das demais causas, ressaltando-se que, nesta última, não se evidencia 

qualquer alteração no exame do sistema nervoso.   

Para um diagnóstico definitivo e confiável, faz-se necessária a realização de 

exames complementares como ultrassonografia, exame radiográfico, tomografia 

computadorizada, ressonância magnética e coleta e análise do líquido 

cefalorraquidiano (LCR), que são importantes ferramentas para auxiliar a identificar 

a causa e definir o diagnóstico (PODELL, 1995; THOMAS, 2010).   
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O LCR é um produto da filtração do plasma, produzido predominantemente 

nos plexos coroides, por isso sua composição é diferente daquela do plasma 

(WAMSLEY, 2004; DI TERLIZZI et al., 2006).  O LCR tem como funções a regulação 

da pressão intracraniana e do ambiente químico do SNC, além do transporte 

intracerebral de substâncias biológicas ativas, sendo sua análise importante para 

auxiliar no diagnóstico de neoplasias intracranianas, doenças inflamatórias e 

infecciosas (DI TERLIZZI et al., 2009). Embora a sua escolha para o diagnóstico 

seja discutível tendo em vista sua baixa sensibilidade, por vezes a análise do LCR é 

a única forma de se detectar a presença de uma doença inflamatória ou infecciosa 

no SNC (LECOUTEUR et al., 2009), fornecendo uma série de informações 

importantes sobre possíveis alterações nos padrões fisiológicos do tecido nervoso 

nos pacientes examinados, direcionando a avaliação para um diagnóstico. 

(WAMSLEY, 2004; DI TERLIZZI et al., 2006). 

Para realizar a coleta do LCR, o animal deve estar anestesiado, com o local 

de punção preparado assepticamente. A coleta ocorre no espaço atlanto-occipital ou 

caudalmente, no espaço subaracnoide lombar (WAMSLEY, 2004; DI TERLIZZI et 

al., 2006; THOMAS, 2010). Nos cães, a punção é feita preferencialmente no espaço 

atlanto-occipital, pois o volume recolhido é maior e a contaminação iatrogênica por 

sangue é menor. No caso de lesões do SNC, a análise do LCR apresenta maior 

frequência de alterações quando é colhida caudalmente à lesão (WAMSLEY, 2004; 

DI TERLIZZI et al., 2009). 

Em condições normais, o LCR é um fluído límpido, incolor, que possui 

viscosidade similar à água, a não ser por altas concentrações de proteína, células 

inflamatórias ou hemácias, na fase ativa de doenças do sistema nervoso central 

(TVEDTEN, 1987; THOMAS 2010). As convulsões promovem alterações na 

composição do LCR, porém a coleta tem que ser realizada após o episódio uma vez 

que, quanto maior o tempo entre a última crise e a coleta do LCR, menor a 

probabilidade de alterações liquóricas (GONÇALVES et al., 2010). Em medicina 

humana, as convulsões têm sido associadas a alterações como pleocitose e 

aumento dos níveis de proteínas (AMINOFFE; SIMON, 1980; SCHMIDLEY; SIMON, 

1981; EDWARDS et al., 1983, PROKESCH et al., 1983), entretanto, a ocorrência 

dessas anormalidades na análise de LCR após um EC são muito variáveis, tendo 
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sido observadas em aproximadamente 30% dos casos (EDWARDS et al., 1983; 

PROKESCH et al., 1983). 

Em cães, desconhecem-se estas modificações no LCR após a ocorrência de 

EC de caracter idiopático. Embora pesquisas recentes tenham identificado discretas 

alterações na contagem celular no LCR após um EC, observou-se uma variação nos 

resultados obtidos no período posterior e naquele imediatamente à ocorrencia da 

convulsão, sugerindo uma associação entre o achado de alterações no LCR e o 

período em que se realiza a coleta  (GONÇALVES et al., 2010). 

 Os mecanismos pelos quais as convulsões podem influenciar a composição 

fisiológica do LCR não são claros, porém acredita-se que ocorra alteração na 

barreira hematencefálica e liberação de substâncias quimiotáticas para o LCR 

durante as crises epilépticas (SCHMIDLEY; SIMON, 1981; EDWARDS et al., 1983). 

A importância da duração e do número de convulsões na indução de anormalidades 

pós-ictais no LCR ainda é controversa na medicina humana. Da mesma forma, a 

associação entre a natureza da crise convulsiva, episódio isolado ou agrupado e a 

composição do LCR em cães também não foi relatada até o momento 

(GONÇALVES et al., 2010).  

Estudos experimentais e clínicos sugerem que exista a ativação de 

inflamação após EC representado não somente por pleocitose, mas com o aumento 

dos níveis de citocinas como a interleucina-6 (IL-6) no LCR de pacientes com 

convulsões tônico-clônicas, sendo estas isoladas ou agrupadas (PELTOLA et al., 

2002). 

Em outros estudos, a presença de citocinas, quimiocinas e prostaglandinas 

também é evidenciada rapidamente no cérebro de roedores durante a atividade 

epilética.  Esta observação demonstra que mecanismos imunes podem ser ativados 

no SNC após episódios convulsivos, favorecendo a realização de novos estudos 

para investigar mais detalhadamente os mecanismos subjacentes a esta ativação e 

suas consequências funcionais. O sistema imunológico interage com os demais 

sistemas e há um envolvimento de mediadores proteicos na modulação da resposta 

imune. Estes mediadores vêm sendo pesquisados e gradativamente desvendados e 

manipulados, de modo a serem aplicados em técnicas diagnósticas. Essas 

descobertas estão possibilitando diagnósticos mais precoces e precisos na rotina 

clínica. A maior parte dos mediadores de resposta imune é constituída por proteínas, 
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consideradas o principal componente dos organismos vivos (CERÓN, 2005; 

TORRES, 2008). 

 Esses mediadores proteicos podem estar envolvidos em afecções presentes 

no organismo em diversas situações como lesões teciduais, traumas, infecções ou 

doenças imunológicas, que desencadeiam no organismo uma série de reações 

complexas de modo a impedir a progressão do dano tecidual, isolando e quando 

possível destruindo o agente etiológico. Esta série complexa de reações é conhecida 

como resposta de fase aguda (RFA) (GRUYS et al., 1994), e é considerada uma 

resposta extremamente inespecífica, pois desenvolve-se secundariamente a várias 

condições que produzem lesão tecidual (CERÓN et al., 2005). É uma reação 

complexa que envolve efeitos locais e sistêmicos, sendo um deles a alteração na 

concentração de algumas proteínas plasmáticas, as proteínas de fase aguda (PFA), 

sintetizadas principalmente pelos hepatócitos.  

A lesão tecidual promove a vasodilatação e consequentemente o aumento da 

permeabilidade vascular, que permite o extravasamento de leucócitos para os sítios 

do tecido em que ocorre a inflamação. Em estágios iniciais da inflamação, o tipo 

celular predominante é o neutrófilo, sendo observado também em fases tardias a 

presença de monócitos e linfócitos, potencializando assim o processo inflamatório. 

Vários mediadores participam ativamente da resposta inflamatória como as 

quimiocinas, as quais realizam quimiotaxia de leucócitos, enzimas plasmáticas, 

como bradicinina e fibrinopeptídeos que aumentam a permeabilidade vascular, a 

plasminina que ativa proteínas do sistema complemento induzindo a degranulação 

de mastócitos e consequente liberação de histamina, e opsoninas que induzem a 

opsonização de microorganismos, facilitando a fagocitose. Outros mediadores 

importantes estão presentes destacando-se ainda os tromboxanos, prostaglandinas 

e leucotrienos que participam do processo de vasodilatação associado ao aumento 

da permeabilidade vascular. Ainda são citadas a ação de citocinas como a IL-1, IL-6 

e TNF-α, responsáveis pela expressão de moléculas de adesão e de quimiocinas, 

facilitando a migração de leucócitos e ainda os efeitos sistêmicos obtidos por meio 

da produção de PFA (BILATE, 2007). 

As citocinas são proteínas de baixo peso molecular, produzidas por diferentes 

tipos de células do sistema imune quando estas são ativadas por estímulos de 

origem diversa como agentes infecciosos, neoplasias ou estresse. A principal 
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atuação das citocinas é na comunicação entre as células, promovendo a indução ou 

regulação da resposta imune. Além disso, podem exercer sua ação em órgãos 

diferentes dos quais foram produzidas, este mecanismo ocorre após a ligação da 

citocina ao seu receptor específico, expresso na superfície da célula-alvo, 

desencadeando a transdução de sinais no interior da célula (HEINRICH et al., 1990).  

A monitoração da resposta inflamatória ainda é um desafio clínico, pois os 

sinais da inflamação nem sempre se manifestam clinicamente e muitos dos 

mediadores citados não estão disponíveis para avaliação na rotina clínica, por isso, 

a utilização de análises hematológicas e bioquímicas, principalmente a mensuração 

das PFA, tem sido muito utilizada para diagnosticar doenças inflamatórias 

(ECKERSALL et al., 2010).  

 Segundo Jain et al. (2011) as PFA podem ser classificadas de acordo com 

sua concentração plasmática, quanto ao seu modo de ação e também de acordo 

com o mecanismo de síntese. A classificação com base na concentração plasmática 

divide as PFA em negativas e positivas.  Após o inicio do processo inflamatório, o 

fígado responde produzindo um grande número de PFA, ao mesmo tempo a 

produção de uma série de outras proteínas é reduzida, sendo estas conhecidas 

como PFA negativas, representadas pela albumina, transferrina, transtiretina, 

transcortina e a proteína de ligação do retinol (JAIN et al., 2011). Já as proteínas 

caracterizadas como positivas, apresentam elevação das concentrações séricas na 

inflamação, como a proteína C reativa (PCR), dímero-D, proteína ligadora de 

manose,  alfa-1 antitripsina, alfa-1 antiquimiotripsina,  alfa-2 macroglobulina,  

fibrinogênio,  protrombina,  fator VIII, o fator de Von Willebrand,  plasminogênio,  

fatores do complemento,  ferritina,  amilóide A sérica (SAA),  ceruloplasmina (CP),  

haptoglobina (Hp) e  alfa-1 glicoproteína ácida (GPA) (KANEKO et al., 1989; CERÓN 

et al., 2005;  JAIN et al., 2011). As PFA positivas desempenham diversas funções 

fisiológicas para o sistema imunológico, como destruição ou inibição do crescimento 

de microrganismos nos quadros de inflamação sistêmica associada ou não a 

alterações metabólicas, sendo que algumas também são responsáveis pelo 

feedback negativo sobre a resposta inflamatória (JAIN et al., 2011). 

A classificação com base no modo de ação considera a atividade das PFA, 

dividindo-as em inibidores da protease, por exemplo, alfa-1 antitripsina e alfa-1 

antiquimiotripsina; proteínas de coagulação, por exemplo, fibrinogênio e 
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protrombina; proteínas do sistema complemento, por exemplo, C2, C3, C4, C5, entre 

outras; proteínas de transporte, por exemplo, haptoglobina e ceruloplasmina; e 

outras proteínas, por exemplo, PCR, SAA e GPA. Por ultimo, caracteriza-se a 

classificação baseada no mecanismo de síntese, sendo que a produção de PFA 

pode ocorrer de duas formas, a primeira de origem intra-hepática, por meio da 

estimulação dos hepatócitos e a segunda extra-hepática, na qual o estimulo e a 

produção são realizados por células epiteliais, endoteliais ou do tecido conjuntivo 

(JAIN et al., 2011).  

Estudos atuais demonstram uma variação nos níveis de PFA em resposta a 

inflamação nas diferentes espécies de animais. Em bovinos a SAA e a haptoglobina 

são consideradas as principais PFA, já em suinos a proteína maior de fase aguda 

(MAP), e em equinos SAA. Os conhecimentos das concentrações séricas e da 

reatividade de cada proteína são de grande importancia, já que em alguns casos, 

como por exemplo a haptoglobina em ruminantes, existem concentrações 

detectáveis mesmo em animais saudáveis e, além disso, existem grande 

variabilidade e sensibilidade nos diversos métodos utilizados para a determinação 

destas proteinas considerando as diferentes espécies (MARTÍNEZ-SUBIELA et al., 

2001). 

 As principais PFA descritas em cães são a albumina, pré-albumina ou 

transtirretina, transferrina, PCR, fibrinogênio, ferritina, haptoglobina , GPA, SAA e 

ceruloplasmina (JAIN et al., 2011).  

A PCR é uma importante PFA tanto em medicina humana como em 

veterinária, sendo descrita como um marcador muito útil fornecendo informações 

para o diagnóstico nas alterações inflamatórias, doenças infecciosas, auto-imunes e 

na resposta ao tratamento. Membro da família pentaxina, com peso moelcular 

aproximado de 100000 daltons apresenta estrutura evolucional conservada, com 

cinco subunidades, duas das quais glicosiladas e uma função de calcio ligante 

dependente (CASPI et al., 1984), a PCR foi descoberta em seres humanos em 1930 

(TILLET; FRANCIS, 1930), com base em sua capacidade de aglutinação no soro 

sanguíneo após precipitação não imunológica com polissacarídeo somático C de 

pneumococos spp na presença de cálcio (TILLET; FRANCIS, 1930). Este fator de 

aglutinação foi identificado como uma proteína em 1941 (ABERNETHY; AVERY, 

1940), ano no qual também o anti-soro para PCR humana purificada foi produzido 

em coelhos (MACLEOD; AVERY, 1941). Pouco tempo depois, a PCR humana foi 
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cristalizada (MCCARTY, 1947) e em 1950, o primeiro relatório sobre a aplicabilidade 

médica da PCR no monitoramento da atividade reumática em pacientes humanos foi 

descrito (ANDERSON; MCCARTY, 1950). 

Em 1960, uma proteína análoga da PCR humana foi investigada em soros 

sanguíneos de cães na RFA (GOTSCHLICH, 1962; DILLMAN;  COLES, 1966), 

tendo sido isolada em 1970 (RILEY; COLEMAN, 1970) e quantificada em 1972 por 

meio de anticorpos anti-proteina C-reativa (RILEY; ZONTINE, 1972). A PCR canina 

não compartilha de antigenicidade com a PCR humana, requerendo testes espécie-

específicos para sua dosagem (YAMAMOTO et al., 1993). Yamamoto et al. (1992) 

comprovaram sua termolabilidade, com perda de antigenicidade por aquecimento a 

70 °C por 15 minutos. Admite-se que a PCR migre na fração eletroforética de beta-

globulinas, juntamente com ferritina, fibrinogênio e transferrina (KANEKO, 1989).  

Somente a partir da década de 1980 e início dos anos de 1990 é que a PCR canina 

foi estudada mais minuciosamente, sendo os cães utilizados como modelo para 

estudo da RFA em humanos devido às semelhanças observadas entre a cinética da 

PCR humana e canina (CASPI et al., 1984;. CONNER et al., 1988;. ECKERSALL et 

al., 1988; YAMAMOTO et al., 1992; BURTON et al., 1994).  

Após o estímulo inflamatório, são necessárias quatro horas para que as 

concentrações de PCR comecem a se elevar, tendo o seu valor máximo atingido 

normalmente em 24 a 48 horas após sua estimulação.  A mesma velocidade é 

observada no declínio de suas concentrações, que ocorre, após a resolução do 

processo desencadeador ou por meio de um mecanismo de feedback negativo 

(CASPI et al., 1984; CONNER et al., 1988). O mecanismo de feedback é 

proveniente da ação de citocinas pró-inflamatórias advindas da resposta de fase 

aguda, que sofrem um efeito inibitório por uma retroalimentação negativa das PFA. 

Se o processo se torna crônico, a ação da IL-1 inibe a produção das PFA ou estas 

continuam sendo produzidas em quantidades menores em relação aos processos 

agudos (ECKERSALL et al., 2010; JAIN et al., 2011). 

Gorter et al, demonstrou em roedores que convulsões podem induzir níveis 

elevados de mediadores inflamatórios em certas regiões do cérebro e estes estão 

relacionados à geração e à propagação da atividade epiléptica. (GORTER et al., 

2006). Esta resposta consiste no aumento de citocinas inflamatórias tais como a 

interleucina (IL)-1b, IL-6 e TNF-a na microglia e astrócitos, que são muitas vezes,  
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acompanhadas  por uma cascata de eventos inflamatórios como a ativação de 

receptores do tipo “Toll like” (TLR), fator nuclear kappa B (NFkB), sistema 

complemento, quimiocinas e PFA (JANKOWSKY; PATTERSON, 2001; TURRIN; 

RIVEST, 2004; VEZZANI; GRANATA, 2005).  

Considerando a presença desses mediadores inflamatórios no tecido nervoso, 

outros estudos foram realizados para verificar possível associação com proteínas de 

fase aguda e em seres humanos, a PCR sérica foi descrita como um marcador muito 

útil para o diagnóstico de infecções virais e meningite bacteriana (CARBENELLE, 

2009).  

A determinação das concentrações de PCR no LCR vem ganhando atenção 

desde que estudos começaram a realizar a determinações simultâneas e 

comparativas entre níveis séricos e liquóricos, aumentando assim a sensibilidade no 

diagnóstico diferencial de afecções de origem exclusivamente neurológica ou 

sistemicas. (TANKHIWALE, 2001) 

Em medicina veterinária, a PCR foi mensurada no LCR de cães auxiliando o 

diagnóstico de meningite arterite responsiva a esteróides (GANROT, 1973; 

MURATA, 2004), uma das causas de encefalites inflamatórias mais diagnosticadas 

em cães. Neste caso, os valores da PCR no LCR foram significativamente mais 

elevados do que em cães sadios e cães que sofrem de doença do disco 

intervertebral (DDIV), estenose degenerativa lombossacra (EDLS), EI e nos tumores 

do sistema nervoso central  (MARTINEZ-SUBIELA, 2011). 

Um fator importante quando se pretende avaliar as concentrações de PCR na 

rotina clínica é a escolha do metodo laboratorial a ser adotado. A facilidade de 

execução e o custo são  fundamentais para acompanhamento de um caso clínico ou  

realização de um estudo e devem considerar ainda o fato de que a PCR é específica 

para cada espécie. Atualmente existem disponiveis alguns métodos específicos para 

a determinação de PRC, tanto no soro quanto no LCR de animais e seres humanos. 

O eletroimunoensaio de Caspi et al (1984) foi sucedido pela imunodifusão 

(CONNER; ECKERSALL, 1988) e “enzime-linked immunosorbent assay” - ELISA 

(ECKERSALL; CONNER; PARTON, 1989). Com a dificuldade do uso desses 

procedimentos em laboratórios clínicos, que necessitam técnicas de facíl execução e 

resultado rápido, Eckersall, Conner e Harvie (1991) desenvolveram um ensaio 

imunoturbidimétrico. Com o mesmo propósito, Yamamoto et al. (1994), 

desenvolveram um teste de aglutinação passiva reversa em lâmina, cujos resultados 
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não diferiram estatisticamente dos obtidos por ELISA. Os autores, mais tarde, 

aprimoraram o referido teste adotando capilares para aglutinação os invés de 

lâminas (TAGATA et al., 1996). Os ensaios mais recentemente descritos para 

determinar PCR são um teste qualitativo baseado em imunocromatografia utilizando 

anticorpos contra PCR (MCGROTTY et al., 2004) e um teste imunofluorométrico 

que, ao contrário dos demais, pode ser executado com amostras de sangue total 

com anticoagulante (PARRA et al., 2005). 

O conhecimento atual da biologia da PCR indica que níveis séricos elevados 

são condizentes com  resposta de fase aguda, independentemente da origem ou 

natureza do estímulo. A sensibilidade diagnóstica de PCR é facilitada por suas 

propriedades, ou seja, baixas concentrações em situações fisiológicas em 

comparação com níveis aumentados durante a resposta de fase aguda, indicando 

que  a PCR seja um marcador de diagnóstico específico pró-inflamatório.  

Embora a PCR tenha sido estudada e monitorada em pacientes com 

disturbios neurológicos, tanto inflamatórios como infecciosos acompanhados ou não 

de convulsões, até o momento, não foi determinada a presença de PFA, em especial 

a PCR, no soro e líquor de cães com epilepsia idiopática, ou seja em um processo 

que, em princípio, cursa sem componentes de infecção ou inflamação.  
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2  OBJETIVOS 

 

 Considerando a PCR como a principal proteína de fase aguda estudada em 

cães e seu uso cada vez mais frequente como biomarcador em diversas afecções, 

associada à carência de estudos sobre biomarcadores em cães com afeccções 

neurológicas, principalmente naqueles casos de animais apresentando somente 

episódios convulsivos sem causa de base definida, o presente estudo teve como 

objetivos:  

a) Determinar as concentrações séricas de PCR em cães com epilepsia 

idiopática em dois períodos diferentes (até 24 e mais de 24 horas após a 

ocorrência da convulsão); 

 

b) Analisar e comparar o perfil eletroforético sérico nesses animais; 

 

c) Avaliar as características físico-químicas e citológicas do líquor; 

 

d) Determinar as concentrações séricas de PCR no líquor pela técnica ELISA; 

 

e) Avaliar se a PCR pode ser utilizada como biomarcador para diferenciar 

epilepsia idiopática de outras afecções. 
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3  MATERIAL E MÉTODO 

 

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

protocolado sob número 2211 e aprovado na reunião de 22 de junho de 2011. 

 

3.1  GRUPOS DE ESTUDO 

 

Constituíram-se três grupos experimentais, todos compostos por animais da 

espécie canina, sendo um controle (A) composto por 23 cães clinicamente normais 

e outros dois grupos compostos por animais apresentando epilepsia idiopática e 

classificados  de acordo com o período em que apresentaram o ultimo episódio 

convulsivo, sendo eles  Grupo B ( 20 cães) e Grupo C (20 cães). 

O grupo A controle englobou cães hígidos, provenientes de canis ou 

residências, com a finalidade de estabelecer os valores que serviriam como controle 

para análise da proteína C-reativa sérica. Escolheram-se cães clinicamente 

normais, com vermifugação e imunização (vacinas óctupla/décupla e raiva)  

atualizadas e sem alterações indicativas de processo inflamatório, infeccioso ou 

neoplásico ao exame físico. A inclusão no grupo também foi feita com base nos 

resultados de exames laboratoriais, realizados em todos os animais (hemograma, 

contagem plaquetária, determinações séricas de uréia, creatinina, fosfatase alcalina, 

alanina aminotransferase, bilirrubinas, proteínas totais, albumina e globulinas) 

(Apêndices A e D).  

Os animais que compuseram os grupos B e C eram provenientes do 

atendimento dos Serviços de Clínica Médica de Pequenos Animais ou Pronto 

Atendimento Médico de Pequenos Animais, ambos pertencentes ao Hospital 

Veterinário da FMVZ-USP ou do Hospital Veterinário Rebouças. Após a anamnese, 

os animais foram submetidos a  exame físico e neurológico e coleta de sangue para 

exames laboratoriais (hemograma, plaquetometria, determinações séricas de uréia, 

creatinina, fosfatase alcalina, alanina aminotransferase, bilirrubinas, proteínas totais, 
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albumina e globulinas, glicemia, triglicérides, colesterol, urina I) (Apêndices B, C, E e 

F) . 

Nesta primeira etapa, atentou-se à presença de qualquer doença pré 

existente e a administração de fármacos nos últimos sete dias, sendo este o 

principal critério de exclusão do grupo. Durante a avaliação, os resultados dos 

exames laboratoriais foram analisados, além da avaliação cardiológica por meio de 

eletrocardiograma, desta forma o animal já seguia para o procedimento de 

sedação/anestesia para coleta do líquor e tomografia computadorizada do crânio.   

Em um segundo momento, foram analisados todos os exames realizados, 

tanto os laboratoriais, incluindo a análise do líquor, como os exames de imagem. 

Diante de resultados compatíveis com os parâmetros de normalidade, os animais 

foram incluídos nos grupos pré-determinados B e C. Os animais incluídos no grupo 

B, apresentaram convulsão do tipo “grande mal”, generalizada e com  duração 

inferior a cinco minutos nas 24 horas que antecederam a coleta do material, em 

especial a coleta e análise do líquor. O numero de episódios não foi um fator de 

eliminação do grupo, sendo adotado apenas o critério do intervalo entre a coleta e o 

ultimo episódio. Os animais que estavam com sintomas de aumento da pressão 

intracraniana ou em estado epilético, foram excluídos do estudo. Também foram 

excluídos os animais que apresentaram alteração em um dos exames de triagem ou 

que apresentavam sintomas de doença pré-existente, alteração no exame físico e 

neurológico ou que fizeram ou faziam uso de anti-inflamatórios não esteroidais ou 

glicocorticoides. Os animais B18, 19 e 20 foram excluídos devido à presença de 

alteração estrutural detectada no exame tomográfico.  

 

3.1.1  Casuística Grupo A Controle 

 

Neste grupo foram avaliados 23 cães, sendo quinze machos e oito fêmeas 

que compuseram este grupo, entre eles 13 animais sem raça definida e 10 com 

definição racial.  A média de idade foi de três anos e seis meses, com desvio-

padrão de um ano e nove meses (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Composição do grupo controle A - São Paulo - 2012 

Animal Raça Idade Sexo 

A1 Fox terrier 1 ano Macho 

A2 Rottweiller 1,5 ano Macho 

A3 SRD 1 ano Macho 

A4 Yorkshire 7 anos Macho 

A5 Fox paulistinha 1 ano Macho 

A6 Fox paulistinha 2 anos Fêmea 

A7 Bulldog francês 4 anos Macho 

A8 SRD 6 anos Fêmea 

A9 SRD 2 anos Macho 

A10 Poodle 4 anos Fêmea 

A11 SRD 5 anos Fêmea 

A12 SRD 7 anos Fêmea 

A13 Beagle 4 anos Fêmea 

A14 Poodle 6 anos Fêmea 

A15 Teckel 2 anos Macho 

A16 SRD 4 anos Macho 

A17 SRD 4 anos Fêmea 

A18 SRD 4 anos Macho 

A19 SRD 4 anos Macho 

A20 SRD 2 anos Macho 

A21 SRD 5 anos Macho 

A22 SRD 3 anos Macho 

A23 SRD 2 anos Macho 
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3.1.2  Casuística Grupo  B 

 

Neste grupo foram avaliados 20 animais que apresentaram convulsões em 

até 24 horas antes do atendimento, sendo que 3 dos animais deste grupo foram 

excluídos devido a alterações nos exames de imagem. Dos animais mantido no 

grupo, 35 % não apresentavam definição racial, 18% eram Cocker inglês, 7% 

Poodle, 12% Teckel, as raças Pastor alemão, Dogue de Bordeaux e Pitbull  

representaram 6% cada, totalizando 17 animais. A quantidade de machos foi 

discretamente superior ao de fêmeas, sendo 59 e 41% respectivamente e a idade 

média dos animais deste grupo foi de três anos (desvio padrão de um ano e quatro 

meses).  

Os animais do grupo B apresentaram entre 1 e 6 episódios convulsivos, 

sendo que destes, três animais apresentaram um episódio, seis animais 

apresentaram dois e três episódios, um animal apresentou quatro  episódios e um 

animal apresentou seis episódios convulsivos. A média do grupo foi de 2,5 

episódios (desvio padrão de 1,23).  No quadro 2, encontra-se demonstrado o 

número de episódios convulsivos e o intervalo entre a convulsão e a coleta do 

material.  
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Quadro 2 - Composição do grupo B - São Paulo - 2012 

Animal Raça Sexo Idade 
Numero de 

convulsões 

Ultimo 

Episódio 

B1 SRD Fêmea 6 anos 4 episódios 12 horas 

B2 Poodle Macho 2 anos 3 episódios 6 horas 

B3 SRD Macho 2 anos 2 episódios 8 horas 

B4 SRD Fêmea 3 anos 1 episódio 22 horas 

B5 Pitbull Fêmea 1 ano 2 episódios 20 horas 

B6 Cocker inglês Fêmea 1 ano 1 episódio 22 horas 

B7 SRD Macho 5 anos 2 episódios 3 horas 

B8 Poodle Macho 4 anos 6 episódios 15 horas 

B9 Poodle Macho 3 anos 1 episódio 5 horas 

B10 Dogue de bordeaux Fêmea 2 anos 3 episódios 6 horas 

B11 SRD Macho 4 anos 3 episódios 20 horas 

B12 SRD Macho 2 anos 2 episódios 8 horas 

B13 Cocker inglês Macho 4 anos 3 episódios 18 horas 

B14 Teckel Fêmea 3 anos 2 episódios 8 horas 

B15 Cocker inglês Macho 4 anos 3 episódios 20 horas 

B16 Pastor alemão Macho 2 anos 2 episódios 7 horas 

B17 Teckel Macho 4 anos 3 episódios 9 horas 
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3.1.3  Casuística Grupo  C 

 

Os animais incluídos no grupo C, apresentaram o mesmo tipo de convulsão 

que o grupo B, “grande mal”, com duração inferior a cinco minutos no período 

superior a 24 horas e até as 120 horas anteriores ao dia em que se realizou a coleta 

do material. Foram adotados os mesmos padrões de exclusão que o grupo B. Neste 

grupo, os animais 17, 18, 19 e 20 foram excluídos devido à presença de alteração 

estrutural detectada no exame tomográfico. Observa-se que 44% não apresentavam 

definição racial, 19% eram animais das raças Poodle e Teckel, 12% Fila brasileiro e 

6% da raça Pitbull. O número de machos  foi superior ao de fêmeas representando  

62 e 38% respectivamente. A média de idade deste grupo foi de três anos e três 

meses (desvio padrão de um ano e dois meses).  

O numero de convulsões, apresenta  variação de 1 a 5 episódios convulsivos, 

sendo que destes, 4 animais apresentaram 1 episódio, 7 animais apresentam 2 

episódios, 3 animais apresentaram  3 episódios, 1 animal apresentou 4 episódios e 1 

animal apresentou 5 episódios convulsivos  no período superior a 24 horas. A média 

do grupo foi de 3 episódios (desvio padrão de 4,58).  A quadro 3, demonstra a 

quantidade de episódios convulsivos e o tempo de intervalo entre a convulsão e a 

coleta do material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Quadro 3 - Composição do grupo C - São Paulo - 2012 

Animal Raça Sexo Idade 
Numero de 

convulsões 

Último 

Episódio 

C1 Fila brasileiro Macho 2 anos 1 episódio 48 horas 

C2 SRD Macho 3 anos 2 episódios 96 horas 

C3 SRD Macho 4 anos 2 episódios 96 horas 

C4 Poodle Macho 3 anos 2 episódios 48 horas 

C5 Pitbull Macho 2 anos 4 episódios 120 horas 

C6 Teckel Fêmea 5 anos 1 episódio 48 horas 

C7 Fila brasileiro Fêmea 2 anos 5 episódios 60 horas 

C8 Poodle Fêmea 6 anos 2 episódios 48 horas 

C9 Poodle Macho 4 anos 1 episódio 48 horas 

C10 Teckel Fêmea 3 anos 3 episódios 36 horas 

C11 SRD Macho 4 anos 3 episódios 32 horas 

C12 SRD Macho 3 anos 2 episódios 48 horas 

C13 SRD Macho 2 anos 3 episódios 48 horas 

C14 Teckel Fêmea 3 anos 2 episódios 48 horas 

C15 SRD Fêmea 4 anos 2 episódios 48 horas 

C16 SRD Macho 2 anos 1 episódio 72 horas 

 

 

3.2  COLHEITA DE MATERIAL  

 

3.2.1  Grupo A - Controle  

 

Os animais do grupo A foram examinados uma única vez, oportunidade em 

que foi colhido sangue para os exames de triagem necessários à inclusão no estudo. 

Para a realização dos exames de triagem, as amostras de sangue foram 

centrifugadas, aliquotadas e encaminhadas imediatamente ao laboratório para 

processamento. As alíquotas destinadas à determinação de proteína C-reativa foram 
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armazenadas em frascos do tipo “eppendorf”  âmbar e mantidas sob refrigeração a   

-70°C para posteriormente processamento. 

 

3.2.2  Grupo B e C  

 

Os animais do grupo B e C foram atendidos uma única vez, oportunidade em 

que foi coletado sangue para os exames de triagem necessários, além da separação 

de uma alíquota para determinação de proteína C-reativa no soro, sendo esta 

congelada a -70oC imediatamente após centrifugação, para ser processada 

posteriormente com as demais amostras. 

A coleta do LCR foi realizada por meio da punção da cisterna magna como 

demonstrado na figura 1. Para evitar a movimentação do paciente durante a punção, 

o LCR foi colhido após procedimento de anestesia geral, com a administração de 

petidina 4 mg/Kg por via intramuscular e indução anestésica com propofol 

intravenoso na dose de 5 mg/Kg. Realizou-se a tricotomia bem como a assepsia do 

local a ser puncionado. A escolha da agulha para o procedimento foi realizada de 

acordo com o porte do animal e sempre manuseada com luvas esterilizadas. O 

líquor foi coletado apenas pelo seu fluir natural, sem aspiração e dividido em duas 

alíquotas. A primeira para a realização de provas físicas e químicas e a segunda 

para a dosagem da PCR, sendo esta alíquota armazenada imediatamente após a 

coleta em frascos do tipo “eppendorf” âmbar e mantida sob refrigeração a -70°C 

para processamento posterior juntamente com as demais amostras.  
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Figura 1 - Coleta do LCR - São Paulo - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  TÉCNICAS LABORATORIAIS 

 

3.3.1  Hemograma 

 

Foi utilizado aparelho automático de uso veterinário (ABC Vet Horiba) para 

contagem de hemácias, leucócitos e plaquetas. Esfregaços de sangue  in natura 

corados por Rosenfeld serviram para executar a contagem diferencial de leucócitos 

e observar alterações de morfologia das células sanguíneas. 

 

3.3.2  Provas bioquímicas 

 

As análises bioquímicas foram feitas em analisador automático (LAB MAX) 

de acordo com os padrões do Laboratório Clínico do Hospital Veterinário da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 

Incluíram-se entre as análises as determinações de uréia, creatinina, cálcio, fósforo, 

alanina-aminotransferase, fosfatase alcalina, bilirrubinas, proteínas totais, albumina 

e globulinas. 
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3.3.3  Eletroforese de proteínas séricas 

 

Foi utilizada a técnica de Van Zyl (1966) modificada. Após descongelamento 

em temperatura ambiente, aplicaram-se as amostras em fitas de acetato de celulose 

(previamente hidratadas por 10 minutos e enxutas em papel filtro). Cada fita de 

acetato de celulose de 5,7 X 14 cm abrigava 8 amostras de soro. O fracionamento 

eletroforético foi conduzido em cuba horizontal (BIOSYSTEM® modelo 280) 

preenchida por tampão TRIS Veronal pH 8,8, usando-se as fitas com as amostras 

presas a suportes de separação. A corrida eletroforética levou 35 minutos, a 220 

mV. 

Encerrado o período de corrida, coraram-se as fitas com solução de Ponceau-

S (corante vermelho Ponceau-S - 5 g/ ácido tricloroacético - 50 g/ água destilada 

q.s.p 1000 mL) durante 15 minutos. A seguir, foram lavadas com água destilada 

para retirar o excesso de corante e descoradas em solução de ácido acético a 5% 

por 2 vezes (água/ ácido acético/ água/ ácido acético/ água). As fitas, então, foram 

desidratadas com metanol (por 2 minutos) e imersas em solução diafanizadora   (84 

mL de metanol / 16 mL de ácido acético glacial a 100 %) por 3 minutos. As fitas 

eram então esticadas sobre placa de vidro e secas em estufa a 70°C durante 7 

minutos. 

A determinação das frações proteicas foi realizada em programa de 

computador (MULTI-ANALYST®), a partir de imagens captadas por “scanner”     

(BIO-RAD® GS-700). 

 

3.3.4  Exame de urina 

 

O exame abrangeu a avaliação físico-química da urina (através de tiras 

reagentes Combur X) e do sedimento urinário obtido por centrifugação 

(microscopia óptica). A densidade urinária foi determinada por refratometria. 
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3.3.5  Eletrocardiograma (ECG) 

 

 

 As avaliações cardiológicas, assim como as realizações e análises dos 

exames eletrocardiográficos, foram realizados pelo Serviço de Cardiologia do  

Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo Para a realização do ECG,  utilizou-se o aparelho Ecafix, 

modelo ECG6, registrando-se as derivações bipolares I, II e III; as unipolares 

aumentadas aVR, aVL e aVF; e as precordiais rV2 (CV5RL), V2, V4 e V10 em 

sensibilidade 1cm= 1mV com velocidade 25mm/s. Posteriormente, a derivação 

bipolar II foi registrada novamente, porém em velocidade de 50mm/s e sensibilidade 

1cm= 1mV. 

 

 

3.3.6  Exame de imagem – Tomografia Computadorizada  

 

O exame tomográfico da cabeça foi realizado no Serviço de Diagnóstico por 

Imagem do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo. O equipamento utilizado foi um tomógrafo helicoidal 

da marca Toshiba modelo Xpress, e as imagens arquivadas no sistema Pacs. Os 

animais foram submetidos a anestesia geral com propofol e posicionados em 

decúbito esternal com os membros torácicos fora da entrada do aparelho (“gantry”) 

para a realização dos cortes transversais da cabeça. Os cortes em reconstrução 

helicoidal tinham a espessura de 3 mm com incremento de 3 mm entre os cortes.  As 

imagens foram obtidas pré e após injeção intravenosa de contraste iodado 

hidrossolúvel iônico (Urografina®), no volume aproximado de 1,5ml/kg de peso, 

sendo administrado em bolo.  
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3.3.7  Análise do Líquor 

 

 O aspecto (turbidez) e a coloração do líquor foram avaliados 

macroscopicamente em tubo transparente. A densidade foi obtida por refratometria e 

os valores de pH foram determinados mediante o uso de tiras indicadoras de pH. As 

contagens globais de células foram realizadas em câmaras de Neubauer e foram 

preparadas lâminas para avaliação microscópica, sendo estas coradas com corante 

May Grünwald-Giemsa. As análises foram realizadas imediatamente após a 

obtenção das amostras, a fim de se evitar a degeneração celular. A glicorraquia e a 

determinação dos valores de proteínas totais foram determinadas por método 

colorimétrico com reagente para determinação de glicose (Glucose GOD-PAP, 

marca DiaSys, Holzheim, Alemanha) e de microconcentração de proteínas 

(Sensiprot, marca Labtest, Lagoa Santa – MG, Brasil), respectivamente, cujas 

leituras foram realizadas em aparelho analisador bioquímico. 

 

3.3.8  Determinação de proteína C-reativa sérica 

 

Para determinar as concentrações de proteína C-reativa utilizou-se um teste 

comercial produzido na Irlanda (PHASETM RANGE Canine C-reactive Protein Assay,  

Tridelta Development Limited). Trata-se de um imunoensaio “enzyme-linked 

immunosorbent assay” – ELISA, realizado em placa, à qual estão acoplados 

anticorpos contra proteína C-reativa canina. Cada placa continha 96 poços. Como as 

amostras e os controles (6 ao todo) eram processados sempre em duplicata, podia-

se analisar 42 amostras por placa. 

 

As amostras de soro foram mantidas congeladas a -70°C até o momento da 

análise. O soro foi diluído na proporção 1:500 (mistura de 10 L de soro 

homogeneizado a 5 mL de tampão diluente) em tubos de vidro antes do ensaio, 

segundo recomendações do fabricante. Na sequência, alíquotas de 100 L do soro 

diluído foram aplicadas em cada poço e incubadas por 15 minutos a 37°C. Depois 

da remoção do excesso de amostra com tampão apropriado em lavadora automática 
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(4 ciclos de lavagem), acresciam-se à placa 100 L de conjugado (anticorpo anti-

proteína C-reativa canina marcado com “Horse Radish Peroxydase” – HRP), 

sucedendo-se nova incubação por 15 minutos a 37°C.  Após lavagem, os poços 

receberam 100 L de substrato tetrametilbenzidina (TMB) a fim de haver reação 

colorimétrica com a peroxidase e a placa foi mantida por 15 minutos, à temperatura 

ambiente. A solução de bloqueio (100 L/ poço) encerrava a reação (Figura 2). 

 

Figura 2 -     Esquematização  do  teste  de   ELISA  para  determinação  de  proteína C-reativa - São 

Paulo - 2012 

  

      

A) Anticorpos anti-proteína C-reativa (em azul) aderidos aos poços da placa; B) Proteína 

C-reativa da amostra (em vermelho) reagindo com os anticorpos; C) Anticorpos anti-

proteína C-reativa marcados com peroxidase HRP (em verde e laranja) ligando-se à 

proteína C-reativa; D) O substrato TMB (lilás) reage com a peroxidase, causando uma 

reação colorimétrica 

 

Fonte: MERLO, A. Estudo das concentrações séricas de proteína C-reativa e amiloide A em cães com 
linfoma submetidos a quimioterapia, São Paulo, 2005 
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A leitura da absorbância das amostras a 450 nm foi conduzida em leitora de 

ELISA Biotek Elx 808 associada ao software de análise Gen5 (Biotek). Obtinha-se 

uma média entre as duas absorbâncias geradas para cada amostra e cada controle 

e subtraía-se o valor de absorbância proporcionado pela amostra do controle nulo, o 

qual não continha proteína C-reativa. Um gráfico de dispersão com as absorbâncias 

dos controles e as respectivas concentrações de proteína C-reativa (nulo, 7,5 ng/mL, 

15 ng/mL, 30 ng/mL, 60 ng/mL e 120 ng/mL) delineava uma curva de calibração 

para interpolar as absorbâncias das amostras. Ressalte-se que curvas de calibração 

foram construídas para cada placa utilizada, não havendo emprego da mesma curva 

para testes realizados em dias diferentes. Finalmente, para atingir a concentração 

de proteína C-reativa, multiplicava-se o valor oriundo do gráfico por 500, ou seja, 

pelo fator de diluição da amostra. As amostras cuja absorbância excediam o valor do 

controle máximo sofriam nova diluição e posterior análise. Depois de multiplicar por 

500, fez-se a divisão por 1000 para converter ng/mL em µg/mL. 

 

3.3.9  Determinação de proteína C-reativa liquórica 

 

Para determinar as concentrações de proteína C-reativa nas amostras de 

líquor congeladas a -70 °C, utilizou-se um teste comercial produzido na Irlanda 

(PHASETM RANGE Canine C-reactive Protein Assay, Tridelta Development Limited), 

o mesmo teste utilizado para a realização da mensuração sérica. 

O líquor foi diluído 1:2 (150 L de líquor em 150 L de tampão de diluição da 

amostra) em tubos de vidro. Na sequência, alíquotas de 100 L do líquor diluído 

foram aplicadas em cada poço e incubadas por 15 minutos a 37°C. Depois da 

remoção do excesso de amostra com tampão apropriado em lavadora automática (4 

ciclos de lavagem), acresciam-se à placa 100 L de conjugado (anticorpo anti-

proteína C-reativa canina marcado com “Horse Radish Peroxydase” – HRP), 

sucedendo-se nova incubação por 15 minutos a 37°C. Após lavagem, os poços 

receberam 100L de substrato tetrametilbenzidina (TMB) para promover reação 

colorimétrica com a peroxidade, por 15 minutos à temperatura ambiente. A solução 

de bloqueio (100 L/ poço) encerrava a reação. 
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 A leitura da absorbância das amostras a 450 nm foi conduzida em leitora de 

ELISA Biotek Elx 808 associada ao software de análise Gen5 (Biotek). Obtinha-se 

uma média entre as duas absorbâncias geradas para cada amostra e cada controle 

e subtraía-se o valor de absorbância proporcionado pela amostra do controle nulo, o 

qual não continha proteína C-reativa. Um gráfico de dispersão com as absorbâncias 

dos controles e as respectivas concentrações de proteína C-reativa (nulo, 7,5 ng/mL, 

15 ng/mL, 30 ng/mL, 60 ng/mL e 120 ng/mL) delineava uma curva de calibração 

para interpolar as absorbâncias das amostras. Ressalte-se que curvas de calibração 

foram construídas para cada placa utilizada, não havendo emprego da mesma curva 

para testes realizados em dias diferentes. Finalmente, para atingir a concentração 

de proteína C-reativa, multiplicava-se o valor oriundo do gráfico pelo fator de diluição 

da amostra, ou seja por 2 e  fez-se nova divisão por 1000 para converter ng/mL em 

µg/mL. 

 

3.4  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para comparação das concentrações de Proteína C reativa sérica, beta 

globulinas e gama globulinas entre os 3 grupos, utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis 

seguido do teste de Dunn. Para comparação entre os valores de PCR no líquor 

utilizou-se Teste T de Student não pareado. Os testes foram realizados 

considerando o nível de significância de 5% e utilizando programa estatístico 

GraphPad InStat 3.3 
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4  RESULTADOS  

 

4.1  ANÁLISE LIQUÓRICA DOS ANIMAIS DOS GRUPOS B E C.  

 

 A análise do líquor foi realizada em todos os animais e verificou-se que 

nenhum deles apresentou qualquer alteração em sua análise, conforme 

demonstrado nas tabela 1 e 2. 

 

Tabela 1 -  Analise físico-química do líquor apresentando valores individuais quanto ao aspecto, 
Leucócitos (Leuc), Proteína total (PT), Glicose (Gli), Aspartato aminotranferase (AST) e 
Uréia, dos cães avaliados pertencentes ao grupo B - São Paulo - 2012 

Animal Aspecto 
Leuc 

(/fL) 

PT 

(mg/dL) 

Gli 

(mg/dL) 

AST 

(U/l) 

Ureia 

(mg/dL) 

B1 Límpido ausente 27,0 77,0 18,6 27,6 

B2 Límpido ausente 30,0 72,5 22,1 26,0 

B3 Límpido ausente 15,0 71,1 20,5 23,0 

B4 Límpido ausente 17,4 68,0 18,0 28,2 

B5 Límpido ausente 32,0 65,0 18,9 25,9 

B6 Límpido ausente 22,3 62,2 18,6 25,7 

B7 Límpido ausente 23,5 59,3 18,2 25,6 

B8 Límpido ausente 23,0 56,5 17,9 25,5 

B9 Límpido ausente 26,0 53,6 17,5 25,4 

B10 Límpido ausente 22,4 50,8 17,2 25,3 

B11 Límpido ausente 22,2 48,0 16,9 25,1 

B12 Límpido ausente 20,0 45,1 16,5 25,0 

B13 Límpido ausente 17,0 42,3 16,2 24,9 

B14 Límpido ausente 22,0 39,4 15,8 24,8 

B15 Límpido ausente 23,5 36,6 15,5 24,7 

B16 Límpido ausente 21,0 33,8 15,2 24,5 

B17 Límpido ausente 19,0 30,9 14,8 24,4 
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Tabela 2 -  Analise físico-química do líquor apresentando valores individuais quanto ao  aspecto, 
Leucócitos (Leuc), Proteína total (PT), Glicose (Gli), Aspartato aminotransferase (AST) e  
Uréia, dos cães avaliados pertencentes ao grupo C -  São Paulo - 2012 

 

Animal Aspecto 
Leuc 

 (/fL) 

PT 

(mg/dL) 

Gli 

(mg/dL) 

AST 

(U/l) 

Ureia 

(mg/dL) 

C1 Límpido ausente 15,0 69,0 16,9 29,0 

C2 Límpido ausente 21,0 67,0 18,9 31,5 

C3 Límpido ausente 18,3 70,0 19,7 27,8 

C4 Límpido ausente 19,1 58,0 18,0 25,3 

C5 Límpido ausente 30,0 65,0 18,2 26,5 

C6 Límpido ausente 29,4 63,0 16,3 27,4 

C7 Límpido ausente 28,9 68,0 18,0 23,8 

C8 Límpido ausente 16,9 59,0 17,5 23,7 

C9 Límpido ausente 23,4 54,0 18,0 22,8 

C10 Límpido ausente 31,0 60,0 17,8 21,9 

C11 Límpido ausente 20,7 57,0 16,4 21,0 

C12 Límpido ausente 17,6 48,0 19,7 20,1 

C13 Límpido ausente 27,6 42,0 16,0 19,2 

C14 Límpido ausente 25,0 51,0 15,8 18,3 

C15 Límpido ausente 16,8 47,0 16,3 17,4 

C16 Límpido ausente 31,2 46,0 17,8 16,5 

       

 

 

4.2  ELETROFORESE DE PROTEÍNAS SÉRICAS  

 

 Nas tabelas 3, 4 e 5 são apresentados os resultados das frações 

eletroforéticas séricas para cada grupo de estudo. Betaglobulinas e Gamaglobulinas 

foram o principal foco destes resultados, já que a proteína C-reativa pode estar 

presente em ambas as frações da eletroforese. 
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Tabela 3 - Eletroforese de proteínas séricas dos animais do grupo A, apresentando valores 

individuais de Proteína total (PT), Albumina,  Alfa 1 globulina (α1), Alfa 2 globulina (α2), 

Beta globulina (β), Gama globulina (ɣ) - São Paulo - 2012 

Animal 
PT  

(µg/mL) 

Albumina 

(g/dL) 

α1 

(g/dL) 

α2 

(g/dL) 

β 

(g/dL) 

ɣ  

(g/dL) 

A1 7,2 3,16 0,47 0,68 0,95 1,93 

A2 6,5 3,01 0,46 0,65 0,81 1,54 

A3 7,1 3,26 0,38 0,68 0,82 1,92 

A4 6,0 3,13 0,49 0,58 0,58 1,20 

A5 6,2 3,17 0,51 0,66 0,63 1,20 

A6 6,2 3,50 0,50 0,63 0,68 1,36 

A7 5,8 3,26 0,25 0,29 0,58 1,40 

A8 6,6 2,92 0,23 0,45 0,75 2,23 

A9 6,6 3,15 0,59 0,60 1,00 1,24 

A10 6,1 2,80 0,50 0,66 0,58 1,53 

A11 5,8 2,74 0,49 0,67 0,53 1,35 

A12 6,3 3,39 0,56 0,62 0,60 1,09 

A13 6,2 3,11 0,53 0,58 0,63 1,32 

A14 6,8 3,40 0,60 0,71 0,61 1,57 

A15 7,1 3,50 0,71 0,70 0,78 1,78 

A16 6,4 3,00 0,69 0,77 0,75 1,56 

A17 6,7 3,14 0,44 0,78 0,78 1,54 

A18 6,8 3,3 0,25 0,59 0,80 2,22 

A19 6,8 3,61 0,72 0,64 0,58 1,23 

A20 6,0 3,10 0,61 0,84 0,58 1,05 

A21 6,6 3,30 0,62 0,81 0,58 1,35 

A22 6,6 3,49 0,63 0,67 0,76 1,03 

A23 6,4 3,00 0,69 0,77 0,75 1,56 
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Tabela 4 - Eletroforese de proteínas séricas dos animais do grupo B, apresentando valores 
individuais de Proteína total (PT), Albumina,  Alfa 1 globulina (α1), Alfa 2 globulina (α2), 
Beta globulina (β), Gama globulina (ɣ) - São Paulo -  2012 

 

Animal 
PT  

(µg/mL) 

Albumina 

(g/dL) 

α1 

(g/dL) 

α2 

(g/dL) 

β 

(g/dL) 

ɣ 

(g/dL) 

B1 6,8 2,90 0,55 0,66 0,99 1,67 

B2 6,2 3,48 0,37 0,76 0,72 0,85 

B3 6,5 2,19 0,23 0,58 1,39 2,08 

B4 6,0 3,00 0,28 0,67 0,72 1,31 

B5 6,2 3,14 0,26 0,54 0,68 1,55 

B6 6,2 3,00 0,34 0,91 0,59 1,34 

B7 5,8 2,89 0,33 0,66 0,68 1,21 

B8 6,6 3,18 0,39 0,95 0,58 1,48 

B9 6,4 3,09 0,38 0,92 0,56 1,43 

B10 6,2 3,09 0,36 0,71 0,73 1,29 

B11 5,8 3,15 0,59 0,60 1,00 1,24 

B12 6,1 2,80 0,50 0,66 0,58 1,53 

B13 6,0 3,07 0,39 0,69 0,41 1,41 

B14 6,3 2,74 0,34 0,68 0,85 1,66 

B15 6,2 2,90 0,55 0,57 0,80 1,35 

B16 6,0 2,84 0,40 0,64 0,73 1,35 

B17 6,4 2,30 0,36 0,64 1,28 1,79 
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Tabela 5 - Eletroforese  de proteínas séricas dos animais do grupo C, apresentando valores 
individuais de Proteína total (PT), Albumina,  Alfa 1 globulina (α1), Alfa 2 globulina (α2), 
Beta globulina (β), Gama globulina (ɣ) - São Paulo - 2012 

 

Animal 
PT  

(µg/mL) 

Albumina 

(g/dL) 

α1 

(g/dL) 

α2 

(g/dL) 

β 

(g/dL) 

ɣ 

(g/dL) 

C1 6,5 2,78 0,52 0,63 0,95 1,59 

C2 6,7 3,76 0,40 0,82 0,78 0,92 

C3 6,0 2,02 0,21 0,54 1,29 1,92 

C4 6,3 3,15 0,30 0,70 0,75 1,38 

C5 6,4 3,25 0,26 0,56 0,70 1,60 

C6 6,6 3,19 0,37 0,97 0,63 1,42 

C7 5,8 2,89 0,33 0,66 0,68 1,21 

C8 6,5 3,14 0,38 0,93 0,57 1,46 

C9 5,8 2,81 0,34 0,85 0,54 1,24 

C10 6,6 2,80 0,50 0,66 0,58 1,53 

C11 6,4 3,28 0,42 0,74 0,44 1,50 

C12 6,0 2,61 0,33 0,65 0,81 1,58 

C13 5,9 2,76 0,53 0,55 0,76 1,29 

C14 6,8 3,22 0,46 0,73 0,83 1,53 

C15 6,5 2,35 0,37 0,65 1,30 1,81 

C16 6,4 2,99 0,46 0,47 0,69 1,76 
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4.3  DETERMINAÇÕES DE PROTEÍNA C-REATIVA LIQUÓRICAS E SÉRICAS. 

 

 Na tabela 6, estão representados os valores séricos de proteína C-reativa, 

pertencentes ao grupo controle A. Observa-se valor mínimo não detectável e valor 

máximo de 6,36 µg/mL.  A média obtida foi de 0,98 µg/mL com desvio padrão de 

1,80 µg/mL. 

 

Tabela 6 - Determinação da Proteína C-reativa sérica do grupo  A - São Paulo - 2012 

Animal PCR sérica (µg/mL) 

A1 1,17 

A2 1,25 

A3 - 

A4 - 

A5 6,36 

A6 1,96 

A7 - 

A8 1,06 

A9 5,66 

A10 2,15 

A11 - 

A12 2,99 

A13 - 

A14 - 

A15 - 

A16 - 

A17 - 

A18 - 

A19 - 

A20 - 

A21 - 

A22 - 

A23 - 

Média 0,98 (µg/mL) 

D. P. +/- 1,80 (µg/mL) 

  
                                           (-) =  Valor não detectável , D. P. = Desvio padrão 
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As tabelas 7 e 8, demonstram os valores séricos e liquóricos de proteína C-

reativa, pertencentes aos  grupos  B e C.  No grupo B, os valores séricos obtidos 

variaram entre 1,04 a 5,03 µg/mL (média de 2,14 µg/mL , desvio padrão de 1,37 

µg/mL ), e para valores  liquóricos  com mínimo de 3,75 x 10-3  µg/mL e máximo de  

43,31 x 10-3  µg/mL (média de 18,66 x 10-3  µg/mL , desvio padrão de 12,09  x 10-3   

µg/mL). 

 

Tabela 7 -  Determinação da Proteína C-reativa sérica e liquórica do grupo B - São Paulo - 2012 

Animal PCR sérica (µg/mL) 
PCR liquórica 

x 10-3 (µg/mL) 

B1 4,27 9,39 

B2 5,03 3,75 

B3 3,78 34,67 

B4 1,92 35,81 

B5 2,79 17,82 

B6 2,19 14,52 

B7 1,07 3,75 

B8 2,12 43,31 

B9 1,05 4,30 

B10 1,07 23,41 

B11 4,27 35,53 

B12 1,05 13,53 

B13 1,62 21,04 

B14 1,04 15,01 

B15 1,05 15,12 

B16 1,06 14,15 

B17 1,04 12,14 

Média 2,14 (µg/mL) 18,66 x 10-3 (µg/mL) 

D. P. +/- 1,37 (µg/mL) 12,09 x 10-3 (µg/mL) 

   
           D. P. = Desvio padrão 
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  No grupo C, os valores séricos obtidos variaram entre não detectáveis a 

1,98 µg/mL (média de  0,50  µg/mL , desvio padrão de 0,63  µg/mL ), e para valores 

liquóricos mínimo também não detectaveis e máximo de  23,41 x 10-3  µg/mL (média 

de 1,79 x 10-3  µg/mL , desvio padrão de 5,91  x 10-3   µg/mL). 

 

Tabela 8 -  Determinação da Proteína C-reativa  sérica e liquórica do grupo C -  São Paulo - 2012 

Animal 
PCR sérica 

(µg/mL) 

PCR liquórica 

x 10-3 (µg/mL) 

C1 - - 

C2 - - 

C3 - - 

C4 1,00 - 

C5 1,00 - 

C6 - - 

C7 1,00 5,24 

C8 - - 

C9 - - 

C10 1,02 23,41 

C11 1,98 - 

C12 - - 

C13 1,10 - 

C14 1,04 - 

C15 - - 

C16 - - 

Média 0,50 µg/mL 1,79 x 10-3  µg/mL 

D. P. +/- 0,63 µg/mL 5,91 x 10-3 µg/mL 

   

                    (-) =  Valor não detectável, D. P. = Desvio padrão 
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4.4  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

  

4.4.1  Proteína C reativa sérica 

 

O  gráfico 1 resume as concentrações individuais de proteína C-reativa para 

cada grupo, mostrando concentrações superiores no grupo B, quando comparado 

com os grupos  A e C.  

Gráfico 1 -   Concentração individual de proteína C-reativa sérica, de acordo com os grupos  
experimentais A, B e C - São Paulo - 2012 
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Para análise comparativa dos níveis de proteína C-reativa sérica realizou-se 

análise de variância não paramétrica seguida pelo teste de Dunn (Tabela 9).  

 

 

Legenda 



56 
 

Tabela 9 -   Variação das concentrações de proteína C-reativa sérica nos grupos A, B e C - São Paulo 
-  2012 

Grupo 
Número 

amostras 
Mínima 
(µg/mL) 

Máxima 
(µg/mL) 

Média 
(µg/mL) 

 A 23 0,000     6,365 0,984 

 B 17 1,040 5,033 2,146 

 C 16 0,000     2,726 0,681    

 

As concentrações observadas no grupo B foram superiores aos grupos A e C. 

(p=0,0002). Foram conduzidas as comparações múltiplas de Dunn para os níveis de 

proteína C-reativa entre os grupos (Tabela 10) mostrando que as concentrações 

séricas de proteína C reativa no grupo C foram similares às do Controle A. 

 

Tabela 10 - Estatística das concentrações de proteína C-reativa sérica nos grupos A, B e C - São   
Paulo -  2012 

 Grupo   Diferença da média p 

 A x B               -17,422  p < 0,01 

 A x C                3,446  p > 0,05 

 B x C                20,868 p < 0,001 

 

 

4.4.2  Proteína C reativa liquórica 

 

O gráfico 2, resume as concentrações individuais de proteína C-reativa 

liquórica nos grupos B e C, mostrando concentrações superiores no grupo B, 

quando comparadas com o grupo C. Apenas um dos cães pertencentes ao grupo C 

(Amostra 10), apresentou valor de proteína C-reativa superior ao restante do grupo.  
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Gráfico  2 -   Concentrações individuais de Proteína C reativa no líquor dos animais dos grupos B e C 
- São Paulo -  2012 
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As concentrações médias do grupo B foram superiores ao grupo C (p<0.0001) 

(Tabela 11).  

 

Tabela 11 -  Concentrações mínima, máxima e média de proteína C-reativa  liquórica nos grupos A, B 
e C - São Paulo - 2012 

Grupo N. amostras 
Mínima 
(µg/mL) 

Máxima 
(µg/mL) 

Média 
(µg/mL) 

B 17 0,0037 0,04331 2,146 

C 16 0 0,02341 0,681 

 

Observa-se que o valor da amostra na tabela 12, referente ao grupo B foi 

detectável com valor médio de 0,01502, com p=<0.0001, considerado extremamente 

significante.    

 

 

 Legen

da 
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Tabela 12 -  Comparação das concentrações de proteína C-reativa sérica entre os grupos B e C - São 
Paulo - 2012 

 Grupo   N. amostras Desvio padrão Erro padrão Média 

B 17 0,01209         0,002933         0,01502            

C 16 0,00591 0,001478 0 

 

 

4.4.3  Eletroforese de proteínas séricas 

 

As frações beta globulina e gama globulina, foram comparadas com  todos os 

grupos de estudo através  do  teste  Kruskal-Wallis como observado nas tabelas 13 

e 14, onde não demonstrou significância  para valores de beta globulinas (p= 

0.7724) e para gama globulinas (p= 0,6378). 

 

Tabela 13 - Valor mínimo, máximo e médio de beta globulina para cada grupo de   estudo - São 
Paulo - 2012 

Grupo Mínima (g/dL) Máxima (g/dL) Média (g/dL) 

A 0,5300 1,000 0,6800 

B 0,4100 1,390 0,7200 

C 0,4400 1,300 0,7250 

 

 

Tabela 14 - Valor mínimo, máximo e médio de gama globulina para cada grupo de estudo - São 
Paulo -  2012 

Grupo Mínima (g/dL) Máxima (g/dL) Média (g/dL) 

A 1,030 2,230 1,360 

B 0,850 2,080 1,410 

C 0,920       1,920 1,515    
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5  DISCUSSÃO 

 

 A existência de publicações em medicina humana indicando associação de 

episódios convulsivos com o estímulo na liberação de citocinas pró-inflamatórias 

como a IL-6 e a produção de proteínas de fase aguda, motivaram a execução deste 

estudo. Em medicina veterinária especificamente, o enfoque das pesquisas tem se 

voltado à proteína C-reativa, tanto para diagnóstico quanto para o monitoramento de 

doenças infecciosas e processos inflamatórios de maneira geral. A bibliografia 

compilada não apresentou estudos com delineamento e objetivos semelhantes aos 

aqui apresentados, já que nos estudos compulsados, os pesquisadores atentaram-

se à mensuração de proteínas de fase aguda nos processos inflamatórios e 

infecciosos independentemente da ocorrência ou não de episódios convulsivos e 

principalmente, sem considerar a proximidade do momento em que ocorreu a 

convulsão e a coleta do material. Assim, dificuldades e questionamentos advindos 

refletem em parte, a carência de informações vinculadas ao tema. 

No presente estudo a idade média dos animais apresentando epilepsia 

idiopática foi de 3 anos, com idade mínima de 1 ano e máxima de 6 anos. Estes 

achados concordam com os descritos por Thomas (2010), que refere a ocorrência 

de convulsões por epilepsia idiopática entre 1 e 6 anos de idade, porém, podendo 

manifestar-se em faixa mais ampla, de 1 a 10 anos. A mesma faixa etária também 

foi relatada por Podell (2004); Gruenenfelder (2008); Dewey e Thomas (2008) e  

Zimmermann et al. (2009) que em estudo com 113 cães com epilepsia idiopática 

observou média de  4,5 anos, com idade mínima de 1 ano e máxima de 6 anos. 

  
A predisposição racial do grupo estudado também foi um dado importante, 

uma vez que 20 animais eram de raça pura e 13 animais sem definição racial.  De 

acordo com a maioria dos autores, a predisposição para a ocorrência de epilepsia 

idiopática é maior em animais com raça definida, em especial as raças Beagle, 

Pastor Alemão, Labrador Retriever, Golden Retriever, Pastor Belga Tervueren, 

Braco Húngaro, Cão da Montanha de Berna, Keeshond, Springer Spaniel Inglês, 

Wolfhound Irlandês (MORITA et al., 2005; DE LAHUNTA, 2008; DEWEY et al., 2008; 

GRUENENFELDER, 2008), entretanto, outras raças e animais sem raça definida 

também são relacionados nos estudos desses mesmos autores. Entretanto, no 
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estudo de Zimmermann et al. (2009) com 113 cães, todos apresentavam definição 

racial. Esses dados devem ser analisados cuidadosamente, considerando o perfil 

dos animais criados em determinados países e também a variação na preferência 

por determinadas raças que ocorre ao longo do tempo. Assim, o perfil observado no 

estudo é, de fato, o mais esperado em nosso meio, devido a alta frequência de 

cruzamentos raciais e grande número de animais sem definição racial. 

Predisposição sexual também foi observada neste estudo, sendo que cães machos 

foram mais afetados do que fêmeas, achados similares são citados nas revisões 

bibliográficas realizadas por Berendt et al. (2008) e De Lahunta (2008), embora não 

exista uma explicação reconhecida para o fato. 

 As concentrações séricas de proteína C reativa obtidas no grupo controle, 

sem ocorrência de episódios convulsivos, com média de 0,98 µg/mL, mínima não 

detectável e máxima de 6,36 µg/mL, foram inferiores àquelas relatadas em literatura. 

Burton et al. (1994) encontraram média de proteína C reativa de 12 µg/mL (desvio 

padrão de 4,8 µg/mL com mínima de 5,9 µg/mL e máxima de 28,7 µg/mL) em um 

grupo de 44 cães saudáveis, por meio de ensaio imunoturbidimétrico. Utilizando a 

técnica de ELISA, a mesma adotada neste estudo, Yamamoto et al. (1993) 

registraram níveis de proteína C reativa variando de 2,4 a 30,04 µg/mL (média de 

8,43 e desvio padrão de 4,86 µg/mL) em 66 cães. Yamamoto et al. (1994) ratificaram 

as observações do ano anterior em um grupo de 150 animais, ao obter níveis 

médios de 7,2 µg/mL (desvio padrão de 4,5 e faixa de 0,6 a 30 µg/mL).    

 As concentrações verificadas por Otabe et al. (1998), que acompanharam as 

variações de proteína C reativa em 10 cães da raça Beagle, em um período de 24 

horas e durante 4 semanas, mostraram média de 3,65 µg/mL (desvio padrão de 1,4 

e faixa de 0,8 a 22,6 µg/mL). Nota-se que nas abordagens com maior numero de 

indivíduos (BURTON et al., 1994; YAMAMOTO et al., 1993; YAMAMOTO et al., 

1994) as médias da proteína mostraram-se superiores, com faixas de variação mais 

amplas e desvios padrão elevados. Uma explicação cabível é que existam animais 

clinicamente normais com concentrações fisiológicas elevadas de proteína C reativa.  

Os valores obtidos por Merlo (2005) nos animais do grupo controle foram os que 

mais se aproximaram daqueles obtidos neste estudo, com concentrações séricas 

médias de 2,77 µg/mL (desvio padrão de 2,02 µg/mL com variação de 0,56 a 7,1 

µg/mL). Em todos os estudos revisados, os valores obtidos em animais normais 
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apresentaram grande oscilação, podendo essa variação ser atribuída a diferenças 

de armazenamento, aos profissionais envolvidos na execução e equipamentos 

utilizados em cada estudo, além da própria técnica. Os valores do grupo controle 

obtidos por Merlo (2005) seguiram os mesmos padrões do presente estudo. Este 

fato pode justificar a proximidade dos valores de animais normais observados nos 

dois estudos e indicar que é necessário que cada laboratório estabeleça seus 

valores de referência. 

 A avaliação da proteína C reativa sérica no grupo B apresentou valores acima 

da média quando comparados aos valores obtidos nos grupos controle e C. Um dos 

cães avaliados no grupo C apresentou concentração similar à média do grupo B e 

superior aos demais do grupo C. Provavelmente este fato ocorreu porque este 

animal apresentou episódios convulsivos no período de 32 horas anteriores à coleta, 

intervalo muito próximo ao preconizado para o grupo B, no qual se realizou a coleta 

nas 24 horas que sucederam ao episódio convulsivo, portanto, apenas e tão 

somente 8 horas a mais. Excluindo esse cão, o grupo C manteve a média e valores 

máximos similares aos obtidos no grupo controle, fato esse explicado pela redução 

gradativa dos níveis de proteína C reativa após a crise convulsiva. Esse achado é 

condizente com o comportamento biológico da proteína C reativa relatado na 

literatura, cujas concentrações máximas são atingidas em 24 a 48 horas após o 

estimulo, acompanhada por redução gradual promovida por feedback negativo (JAIN 

et al., 2011).  Esse aumento de baixa magnitude também justifica porque não 

ocorreram alterações na eletroforese de proteínas séricas entre os grupos. 

O número de episódios convulsivos variou de 1 a 6 em ambos os grupos 

estudados, sendo que as médias nos grupos B e C foram semelhantes. Não 

existem estudos que correlacionem o número de episódios convulsivos ou o período 

em que foi realizada a coleta de líquor após as convulsões, com os níveis de 

proteína C reativa, seja ela liquórica ou sérica. Martínez-Subiela et al. (2011), 

encontraram níveis baixos de proteína C-reativa no líquor de cães com epilepsia 

idiopática e outras afecções neurológicas do sistema nervoso central, entretanto, 

suas amostras foram colhidas de cães com o diagnóstico de epilepsia idiopática 

sem considerar em que momento havia ocorrido a última crise. No presente estudo, 

a escolha dos grupos e a especificação do tipo de episódio convulsivo (generalizada 

tônico-clônica) permitiu melhor avaliação nos cães analisados quanto a possíveis 
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elevações das concentrações de proteína C reativa sérica e liquórica. Segundo 

Thomas (2010), os episódios convulsivos generalizados tônico-clônicos 

caracterizam-se pelo envolvimento de ambos os hemisférios cerebrais, 

apresentando estímulos motores bilaterais. Estes estímulos promovem a contração 

sustentada de todos músculos muitas vezes acompanhada de alterações 

respiratórias, nas quais a presença de cianose é frequente, acompanhada ou não 

de sinais autonômicos como salivação, micção e defecação. As alterações 

observadas nesse tipo de episódio convulsivo são consideradas estímulos 

importantes para a liberação de citocinas pró-inflamatórias e consequentemente a 

produção de proteínas de fase aguda (VEZZANI, 2005), o que poderia não ocorrer 

em outros tipos de convulsões. Assim é possível que, neste estudo, o aumento de 

PCR sérica esteja relacionado às contrações musculares dos processos tônicos 

clônicos. 

 O exame físico-químico e citológico do líquor não evidenciou alterações nos 

parâmetros de normalidade nos grupos estudados, mesmo considerando a variação 

entre a ocorrência de convulsão e o momento de coleta do material. A análise do 

LCR é considerada importante ferramenta para identificar afecções inflamatórias ou 

infecciosas no sistema nervoso central. É sabido que as convulsões em humanos 

são indutoras de pleocitose e do aumento de proteína no exame físico-químico do 

líquor em afecções encefálicas, porém estas alterações são observadas em apenas 

30 % dos casos (EDWARDS et al., 1983; PROKESCH et al., 1983). A avaliação 

físico-química do líquor em cães realizada por Gonçalves (2010), não identificou 

alterações nos pacientes estudados, mesmo alguns deles apresentando episódios 

convulsivos agrupados. 

No presente estudo, as amostras foram divididas de acordo com o período em 

que ocorreram as convulsões, sendo este inferior ou superior a 24 horas, sendo que 

dentro destes grupos, havia uma variação no numero dos episódios convulsivos 

entre os cães. Em ambos os grupos B e C, não foram identificadas alterações físico-

químicas, nos níveis de proteína e de celularidade, que são parâmetros importantes 

para identificação de doenças inflamatórias e infecciosas no sistema nervoso 

central.   Tal fato, demostra que os episódios convulsivos, não foram suficientes para 

desencadear um processo inflamatório capaz de alterar a composição do LCR, o 

que não indica que o mesmo não poderia ser identificado por outras técnicas. 
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A avaliação de proteína C-reativa liquórica neste estudo foi realizada pelo 

método ELISA. Segundo Martinez Subiela et al (2011), em estudo comparando o 

método imunofluorimétrico em tempo resolvido (IFTR) e ELISA, concluíram que o 

teste IFTR apresentou maior sensibilidade, obtendo valores mínimos detectáveis de 

7,1 x10-6 µg/mL, sendo então considerado uma alternativa para a avaliação de 

proteína C-reativa liquórica em cães com diferentes afecções neurológicas.  

Porém, na rotina clínica este teste não é utilizado pela sua complexidade e 

custo elevado, optando-se ainda pela utilização do método ELISA. Assim, ainda em 

2005, Parra et al. analisaram proteína C-reativa sérica no LCR de 35 cães com 

processos inflamatórios pelas técnicas imunofluorimetrica em tempo resolvido e 

ELISA e observaram correlação entre os valores obtidos, entretanto, o método 

imunofluorométrico apresentou maior sensibilidade sendo capaz de detectar valores 

tão baixos quanto 6,7 X 10-6 µg/mL. No presente estudo, na impossibilidade de 

realização de imunofluorimetria e utilizando-se ELISA observou-se no líquor valores 

indetectáveis e mínimo detectável de 3,75 x 10-3 µg/mL, sendo que a variação entre 

os valores a partir do citado permitiu análise da proteína C-reativa liquórica entre os 

grupos estudados. Importante comentar que Parra et al. (2005) e Martinez Subiela et 

al. (2011), afirmam que o valor mínimo observado e detectável em seus estudos foi 

de 0,1 µg/mL. Este estudo notou valores abaixo deste e este fato pode dever-se à 

adaptação realizada para poder utilizar o teste ELISA nas amostras de líquor 

(diluição 1:2).  

A metodologia adotada, assim como os valores observados não passaram por 

processo de validação do teste, o que poderia levar a uma discussão com os valores 

apresentados na literatura, sendo esta uma limitação do estudo. 

  O grupo B apresentou concentrações liquóricas médias de 18,66 x 10-3 

µg/mL (desvio padrão 12,09 x 10-3 µg/mL, com valores mínimos não detectáveis e 

máximos de 43 x 10-3 µg/mL). Os mesmos dados não foram observados no grupo C 

que apresentou valores médios bem inferiores 1,79 x 10-3 µg/mL (mínima não 

detectável e máxima de 23 x 10-3 µg/mL). Importante ressaltar que, por mais que as 

concentrações observadas no grupo B tenham sido elevadas quando comparadas 

ao grupo C, ainda assim os valores são baixos, já que estudos avaliando as 

concentrações liquóricas e séricas em diferentes doenças, demostraram valores 

muito superiores aos encontrados neste estudo. 
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Os dados obtidos por Bathen-Noethen e colaboradores em 2008, comparando 

pacientes apresentando meningite arterite, meningoencefalite, distúrbios do disco 

intervertebral, tumor do sistema nervoso central e epilepsia idiopática, demonstraram 

valores bem elevados de proteína C-reativa sérica e liquórica nos cães analisados. 

No caso de meningite-arterite, foi encontrada média de 142 mg/mL e 1.59 mg/mL 

para PCR sérica e liquórica respectivamente. Essa elevação é significativa quando 

comparada aos valores deste estudo de 6,36 µg/mL sérico e 18,7 x 10-3 µg/mL 

liquórico. Quando comparada a avaliação de proteína C-reativa sérica e liquórica 

realizada por Bathen-Noethen e colaboradores e o presente estudo, nota-se que a 

mensuração nos cães apresentando epilepsia idiopática, não pode se confundir com 

os valores obtidos em animais que apresentem afecções inflamatórias e infecciosas 

como meningite arterite, meningoencefalites, tumores encefálicos entre outras 

descritas, embora nestas doenças a manifestação do episódio convulsivo também 

possa estar presente. 

 As variações, mesmo que em menor magnitude encontradas neste estudo, 

se bem estabelecidas poderiam servir para diferenciar a epilepsia idiopática de 

outras doenças inflamatórias uma vez que a redução da PCR foi evidente no período 

superior a 24 horas das convulsões e nas outras afecções citadas os níveis ainda se 

manteriam elevados. 
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6  CONCLUSÕES 

 

 Com base nos resultados expostos e na metodologia empregada, concluiu-se 

que:  

 

a) As convulsões desencadeiam, no animal com epilepsia idiopática, resposta de 

fase aguda caracterizada pela elevação sérica e liquórica de PCR; 

 

b) O pico da elevação da concentração de PCR ocorre em aproximadamente 24 

horas, após o qual ocorre declínio das concentrações, não havendo aumentos 

detectáveis após 32 horas das convulsões; 

 

c) Não se observou correlação entre o perfil eletroforético, principalmente 

frações β e ɣ (nas quais pode ser encontrada a PCR), com as concentrações 

séricas de PCR; 

 

d) Não foram encontradas quaisquer alterações nas características físico-

químicas e citológicas do líquor, mesmo em proximidade com o episódio 

convulsivo; 

 

e) A PCR liquórica determinada pela técnica ELISA acompanhou as variações 

da PCR sérica, entretanto, o teste precisaria ser validado, o que representa 

uma limitação do estudo; 

 

f) A PCR pode ser utilizada como um biomarcador para diferenciar epilepsia 

idiopática de afecções inflamatórias do SNC, já que suas concentrações 

sericas/liquóricas  nos casos de epilepsia idiopática decrescem após a 

ocorrência da convulsão.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice A:      Tabela representando hemograma dos animais pertencentes ao grupo A controle. 
Hemácias (He milhões/mm

3
), Hematócrito (Ht / %), Hemoglobina (Hb / g/dL), 

Volume corpuscular médio (VCM / fl), Hemoglobina corpuscular média (HCM / pg),  
Concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM / %), Leucócitos (Leuc /  
mm³), Neutrófilos (Neu / mm³), Eosinófilos (Eos / mm³),  Basófilos (Bas / mm³), 
Linfócitos Típicos (Linf / mm³), Monócitos (Mon / mm³), Plaquetas (Plaq x 10

3
) - São 

Paulo - 2012 

 

Animal He Ht Hb VCM HCM CHCM Leuc Neu Eos Bas Linf Mon Plaq 

A1 7,2 46 16,1 63 22 35 8800 4664 792 0 2728 616 269 

A2 6,1 40 13,3 67 22 33 11100 5772 1332 111 3552 333 320 

A3 7,7 51 16,9 66 22 33 7700 5544 308 0 1540 308 210 

A4 7,7 51 16,6 66 21 32 9500 6650 190 0 1615 1045 414 

A5 7,0 44 14,4 62 20 33 9200 6808 736 0 1012 644 396 

A6 8,1 50 16,1 62 20 32 9600 6144 864 0 2112 480 339 

A7 8,0 56 18,8 70 23 33 7700 5467 77 0 1771 385 403 

A8 8,8 49 16,2 56 18 33 6900 4209 897 0 1104 690 258 

A9 7,2 50 16 70 22 32 12400 8432 1612 0 1736 620 280 

A10 7,8 51 16,3 65 21 32 6300 4599 126 0 1197 378 210 

A11 8,6 58 18,8 67 22 32 9600 6048 1152 96 1824 480 264 

A12 7,8 51 16,9 65 21 33 8900 4984 1068 0 2492 356 263 

A13 6,0 40 12,8 66 21 32 10.600 8692 106 0 1590 212 412 

A14 8,5 55 18,6 65 22 33 8000 6240 80 0 1360 320 447 

A15 8,9 62 20,7 70 23 33 8100 4050 810 0 2430 810 222 

A16 7,8 54 18,2 69 23 34 11300 5424 1582 0 3842 452 302 

A17 8,2 56 19,2 69 23 34 9300 5766 930 0 2139 465 270 

A18 7,2 51 17,6 70 24 35 15600 10296 780 0 3900 624 318 

A19 7,3 49 16,3 68 22 33 13600 10608 1088 0 1768 136 348 

A20 7,4 51 16,8 69 22 33 6700 3953 603 0 1876 268 238 

A21 7,8 55 19,4 70 25 35 6800 4624 680 0 1292 204 346 

A22 7,8 51 17,7 66 23 35 6200 3720 496 0 1736 248 275 

A23 8,3 58 19,6 70 24 34 11600 5800 464 0 4872 464 307 
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Apêndice B:       Tabela representando hemograma dos animais pertencentes ao grupo B. Hemácias 
(He milhões/mm

3
), Hematócrito (Ht / %), Hemoglobina (Hb / g/dL), Volume 

corpuscular médio (VCM / fl), Hemoglobina corpuscular média (HCM / pg),  
Concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM / %), Leucócitos (Leuc /  
mm³), Neutrófilos (Neu / mm³), Eosinófilos (Eos / mm³),  Basófilos (Bas / mm³), 
Linfócitos Típicos (Linf / mm³), Monócitos (Mon / mm³), Plaquetas (Plaq x 10

3
) -  São 

Paulo - 2012 

 
 

Animal He Ht Hb VCM HCM CHCM Leuc Neu Eos Bas Linf Mon Plaq 

B1 7,8 54 18,2 69 23 34 11300 5424 1582 0 3842 452 302 

B2 6,8 27 11,2 67 22 33 11100 5772 1332 111 3552 333 320 

B3 7,2 51 16,9 66 22 33 7700 5544 308 0 1540 308 210 

B4 7,8 51 16,6 66 21 32 9500 6650 190 0 1615 1045 414 

B5 7,2 44 14,4 62 20 33 9200 6808 736 0 1012 644 396 

B6 7,8 50 16,1 62 20 32 9600 6144 864 0 2112 480 339 

B7 7,0 56 18,8 70 23 33 7700 5467 77 0 1771 385 403 

B8 8,1 49 16,2 56 18 33 6900 4209 897 0 1104 690 258 

B9 7,9 50 16.0 70 22 32 12400 8432 1612 0 1736 620 280 

B10 6,0 51 16,3 65 21 32 6300 4599 126 0 1197 378 210 

B11 6,8 58 18,8 67 22 32 9600 6048 1152 96 1824 480 264 

B12 6,5 51 16,9 65 21 33 8900 4984 1068 0 2492 356 263 

B13 6,0 40 12,8 66 21 32 10.600 8692 106 0 1590 212 412 

B14 8,5 55 18,6 65 22 33 8000 6240 80 0 1360 320 447 

B15 8,9 62 20,7 70 23 33 8100 4050 810 0 2430 810 222 

B16 7,8 54 18,2 69 23 34 11300 5424 1582 0 3842 452 302 

B17 8,2 56 19,2 69 23 34 9300 5766 930 0 2139 465 270 
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Apêndice C:       Tabela representando hemograma dos animais pertencentes ao grupo C. Hemácias 
(He milhões/mm

3
), Hematócrito (Ht / %), Hemoglobina (Hb / g/dL), Volume 

corpuscular médio (VCM / fl), Hemoglobina corpuscular média (HCM / pg),  
Concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM / %), Leucócitos (Leuc /  
mm³), Neutrófilos (Neu / mm³), Eosinófilos (Eos / mm³),  Basófilos (Bas / mm³), 
Linfócitos Típicos (Linf / mm³), Monócitos (Mon / mm³), Plaquetas (Plaq x 10

3
) - São 

Paulo - 2012 

 
 

Animal He Ht Hb VCM HCM CHCM Leuc Neu Eos Bas Linf Mon Plaq 

C1 7,7 51 17,0 66 22 33 9036 5.432 732 0 2756 0 116 

C2 7,4 47 14,8 63 20 32 7083 4.389 226 0 2153 0 315 

C3 7,2 52 16,8 72,22 23 32 12900 8.514 516 0 3483 0 387 

C4 7,7 51 17,0 66 22 33 9036 5.432 732 0 2756 0 116 

C5 7,2 44 14,4 62 20 33 9200 6808 736 0 1012 644 396 

C6 7,8 50 16,1 62 20 32 9600 6144 864 0 2112 480 339 

C7 7,0 56 18,8 70 23 33 7700 5467 77 0 1771 385 403 

C8 8,1 49 16,2 56 18 33 6900 4209 897 0 1104 690 258 

C9 7,9 50 16,0 70 22 32 12400 8432 1612 0 1736 620 280 

C10 6,0 51 16,3 65 21 32 6300 4599 126 0 1197 378 210 

C11 7,9 52 16,2 65 21 32 7200 4.968 144 0 1.728 0 360 

C12 6,5 51 16,9 65 21 33 8900 4984 1068 0 2492 356 263 

C13 8,9 62 20,7 70 23 33 8100 4050 810 0 2430 810 222 

C14 7,8 54 18,2 69 23 34 11300 5424 1582 0 3842 452 302 

C15 6,0 40 12,8 66 21 32 10600 8692 106 0 1590 212 412 

C16 8,5 55 18,6 65 22 33 8000 6240 80 0 1360 320 447 
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Apêndice D:       Tabela representando parâmetros bioquímicos dos animais pertencentes ao grupo 
A controle  - São Paulo - 2012 

 
 

Animal 
Uréia 

(mg/dL) 
Creatinina 

(mg/dL) 

Proteína 
Total 
(g/dL) 

Albumina 
(g/dL) 

ALT 
(U/L) 

Fosfatase 
Alcalina 

(U/L) 

A1 49,9 0,9 5,1 2,6 25,4 32 

A2 19,9 1,1 6,5 3,1 24,1 84 

A3 30,4 0,9 6,2 3,4 26,7 27 

A4 34,8 0,9 7,1 3,4 48,8 29 

A5 24,7 0,8 6,1 3,1 19,6 80 

A6 23,6 0,9 6,6 3,2 19,5 50 

A7 30,7 1,1 6,0 3,3 14,2 23 

A8 33,6 1,0 5,8 3,1 20,4 21 

A9 25,4 1,0 6,8 3,3 30,5 54 

A10 33,9 0,6 6,6 3,5 30,9 24 

A11 31,5 1,2 7,2 3,2 14,4 34 

A12 25,4 1,5 6,6 3,1 11,4 17 

A13 33,9 0,8 6,2 3,1 19,5 55 

A14 31,5 1,3 6,8 3,9 13,4 19 

A15 25,7 0,8 6,2 3,5 17,8 23 

A16 33,0 1,0 6,8 3,4 9,4 19 

A17 57,9 0,97 6,6 3,3 8,0 8 

A18 24,7 1,0 6,4 3,0 7,8 15 

A19 38,4 0,87 6,7 3,5 15,4 15 

A20 27,4 1,0 5,8 3,5 26,1 44 

A21 37,6 1,0 7,1 3,5 37,4 16 

A22 23,4 1,0 6,3 3,8 18,1 34 

A23 45,8 1,0 6,0 3,1 14,0 49 
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Apêndice E:     Tabela representando parâmetros bioquímicos dos animais pertencentes ao grupo B 
- São Paulo - 2012 

 

Animal 
Uréia 

(mg/dL) 
Creatinina 

(mg/dL) 

Proteína 
Total 
(g/dL) 

Albumina 
(g/dL) 

ALT 
(U/L) 

Fosfatase 
Alcalina 

(U/L) 

B1 42,0 0,9 5,1 2,6 42,0 112 

B2 25,4 1,0 6,5 3,1 41,2 100 

B3 30,0 1,0 6,2 3,4 62,7 78 

B4 33,4 1,0 7,1 3,4 79,0 92 

B5 27,2 0,9 6,1 3,1 92,0 132 

B6 26,3 0,9 6,6 3,2 73,4 87 

B7 37,4 1,0 6 3,3 67,2 130 

B8 36,3 1,1 5,8 3,1 40,0 98 

B9 24,1 1,0 6,8 3,3 66,5 79 

B10 39,0 0,8 6,6 3,5 50,2 66 

B11 35,0 1,0 7,2 3,2 71,0 98 

B12 28,7 1,0 6,6 3,1 84,0 100 

B13 39,1 0,9 6,2 3,1 59,6 94 

B14 35,0 1,0 6,8 3,9 81,0 78 

B15 26,7 1,0 6,2 3,5 87,0 73 

B16 32,3 1,2 6,8 3,4 50,0 88 

B17 45,0 0,9 6,6 3,3 71,0 94 
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Apêndice F:     Tabela representando parâmetros bioquímicos dos animais pertencentes ao grupo C 
- São Paulo - 2012 

 

Animal 
Uréia 

(mg/dL) 
Creatinina 

(mg/dL) 

Proteína 
Total 
(g/dL) 

Albumina 
(g/dL) 

ALT 
(U/L) 

Fosfatase 
Alcalina 

(U/L) 

C1 37,0 0,9 6,6 3,5 52,4 83 

C2 27,3 1,0 6,5 3,1 54,1 60 

C3 29,0 0,9 6,2 3,4 62,1 40 

C4 30,0 0,9 7,2 3,2 67,9 65 

C5 37,2 1,2 6,1 3,1 60,0 84 

C6 30,3 1,0 6,2 3,5 49,5 78 

C7 34,0 1,1 6,0 3,3 72,1 66 

C8 33,6 1,2 6,6 3,2 68,7 70 

C9 21,0 1,0 6,8 3,3 58,3 50 

C10 36,3 1,0 7,1 3,4 55,0 67 

C11 39,2 1,0 6,2 3,5 61,2 74 

C12 27,8 0,9 6,6 3,1 70,3 69 

C13 31,5 1,2 6,2 3,1 68,6 62 

C14 33,0 1,0 6,8 3,9 50,2 67 

C15 27,0 1,0 6,1 2,9 70,0 73 

C16 33,0 1,0 6,8 3,4 72,0 82 

 
 
 
 
 
 
 


