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Resumo: A meningoencefalite necrosante é uma encefalite inflamatória sem causa específica, que 

costuma acometer raças de pequeno porte e animais de meia idade. Relata-se o caso de um cão da raça 

labrador com sinais neurológicos como pleurotótono, ataxia vestibular e andar em círculos, sem melhora 

do quadro clínico após início de corticoterapia e evolução em seis dias para tetraparesia espástica, 

convulsão, e alteração no nível de consciência. O diagnóstico definitivo de meningoencefalite necrosante 

só pode ser obtido por meio de necrópsia.  
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NECROSANT MENINGOENCEFALITE IN A LABRADOR DOG 

 

Abstract: Necrotizing meningoencephalitis is an inflammatory encephalitis with no specific cause, 

usually affecting small breeds and middle-aged animals. We report the case of a labrador dog with major 

neurological signs, pleurotonic, vestibular ataxia and circle walking, with no improvement in clinical 

status after beginning corticosteroid therapy and after six days it showed spastic tetraparesis, seizure, and 

change in level of consciousness. Definitive diagnosis of necrotizing meningoencephalitis was only 

possible by necropsy. 
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Introdução 

A meningoencefalite necrosante (NME) é uma encefalite inflamatória não infecciosa composta por 

múltiplas lesões inflamatórias necróticas cavitárias não supurativas no encéfalo com envolvimento de 

substância branca, cinzenta e possível acometimento das leptomeninges (Dewey, 2017). Os sinais clínicos 

costumam aparecer com uma idade média entre nove meses e sete anos de idade, com início agudo de 

convulsões e sinais neurológicos atribuídos ao cérebro e as meninges como dificuldade em andar ou 

incoordenação, andar em círculos e pressionar a cabeça contra a parede, com deterioração neurológica 

rápida que sem o tratamento adequado a maioria dos animais desenvolve convulsões incontroláveis ou se 

mantém em decúbito, com evolução para o coma em cinco a sete dias (Taylor, 2010).  

O diagnóstico in vivo é apenas presuntivo e requer a realização de hemograma completo, perfil 

bioquímico como dosagem sérica de alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FA), creatinina, 

ureia, proteínas totais e frações e urinálise para exclusão de distúrbios metabólicos. Também deve-se 

considerar a história do animal, sinais clínicos, como febre e dor no pescoço, sinais neurológicos, análise 

do líquido cefalorraquidiano (LCR) e exames de tomografia computadorizada (TC) e ressonância 

magnética (RM), sendo o diagnóstico definitivo realizado apenas por meio da biópsia ou necropsia (Neto 

et al., 2017).  

O tratamento de primeira escolha consiste no uso de corticosteroides em doses imunossupressoras, 

podendo ainda utilizar como segunda opção o uso de leflunomida, procarbazina, citosina arabinosídeo, 

lomustina, micofenolato mofetil, azatioprina, ciclofosfamida, vincristina e ciclosporina (Coates & Jeffey, 

2014). Segundo Taylor (2010) o prognóstico para melhora ao longo prazo e sobrevida do animal é 

considerado pobre. O objetivo desse trabalho é relatar o caso de um cão da raça labrador com 

meningoencefalite necrosante de aparecimento agudo e evolução progressiva rápida. 

 

Relato de caso 

Foi atendido no Hospital Veterinário da UFMS um canino, fêmea, da raça labrador de cinco anos 

de idade, encaminhado para atendimento neurológico com histórico de um episódio de êmese que após 
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cinco horas evoluiu para ataxia. Foi realizado previamente tratamento para intoxicação sem sucesso, 

sorologia com pesquisa de anticorpo para cinomose não reagente, hemograma que apresentou 

trombocitopenia, dosagem sérica de ALT, creatinina, FA, ureia, proteínas totais e frações sem alterações, 

ultrassonografia abdominal com imagens compatíveis com hepatopatia parenquimatosa difusa discreta.  

Na avaliação física não havia alterações, mas a avaliação neurológica constatou andar em círculos 

e pleurotótono para o lado direito, ataxia vestibular, estrabismo ventromedial do lado direito, ausência de 

propriocepção em membros torácicos e pélvicos direitos, ausência de reflexo bicipital e flexor em 

membro torácico direito e resposta à ameaça, tamanho pupilar e sensibilidade nasal diminuídos do lado 

esquerdo. Tais alterações são características de lesão de localização multifocal acometendo encéfalo, 

sistema vestibular central e prosencéfalo.  

Foi realizado novo hemograma com presença de anemia normocítica, normocrômica, leucocitose 

(17.400 mm
3
, ref.:6.000-17.000 mm

3
) por neutrofilia (14.400 mm

3
, ref.: 3.000-11.500 mm

3
), monocitose 

(548 mm
3
, ref.: 0-850 mm

3
),  e trombocitopenia (114.000 mm

3
, ref.: 200.000-500.000mm

3
), e feita ainda 

dosagem sérica de triglicerídeos (53 mg/dL, ref.: 20-112 mg/dL), punção aspirativa com agulha fina de 

linfonodo para pesquisa de Leishmania sp. que não constatou formas amastigotas e sorologia para 

leishmaniose pelos métodos RIFI e ELISA cujos resultados foram não reagentes. Foi iniciado tratamento 

com prednisona na dose de 1 mg/kg, a cada 12 horas, via oral, durante cinco dias, com melhora discreta 

do quadro. 

Após três dias, o tutor relatou que animal apresentou anorexia, hipertermia, convulsões, 

tetraparesia espástica e depressão no nível de consciência, tendo optado por procedimento de eutanásia 

devido à evolução progressiva rápida do quadro clínico da paciente mesmo em tratamento. 

Após a eutanásia, o corpo do animal foi encaminhado para necropsia onde foram observados no 

exame histopatológico em região de encéfalo e ponte, múltiplos focos de hemorragia e malácia, com 

vacuolização e rarefação mais evidentes na substância branca com presença de esferóides axonais 

abundantes. O lúmen de múltiplos vasos sanguíneos da meninge, substância cinzenta e branca 

encontravam-se obscurecidos por trombos e circundados por linfócitos, poucos plasmócitos e 

macrófagos, cujo laudo apontou o diagnóstico de meningoencefalite necrosante hemorrágica associada a 

trombos intravasculares, não sendo possível determinar a causa das lesões observadas.  

 

Discussão 

 A NME foi identificada em raças de pequeno porte como pug, yorkshire terrier, maltês, chihuahua, 

papillon, coton de tulears, griffon de Bruxelas, shih-tzu e pequinês (Cooper et al., 2014). Os sinais 

neurológicos comumente observados na NME demonstram o envolvimento do tálamo cortical com 

déficits proprioceptivos, diminuição da resposta à ameaça e da sensibilidade nasal, além de convulsão, 

letargia, amaurose, andar em círculos, pressão da cabeça contra objetos e conforme a extensão da lesão 

em leptomeninges, pode haver hiperestesia da região espinhal cervical (Dewey, 2017). O canino descrito 

era da raça labrador e ao longo da progressão da doença exibiu vários desses sinais neurológicos citados 

pela literatura. 

 No animal do presente relato foram realizados exames que descartaram a presença de doenças 

infecciosas como cinomose e leishmaniose, não sendo possível a realização da ressonância magnética por 

não haver disponibilidade de tal exame próximo à localidade da paciente e nem a análise do líquido 

cefalorraquidiano, uma vez que o animal foi eutanasiado antes que fosse possível a coleta do LCR. 

Segundo Uchida (2016) o diagnóstico in vivo pode ser feito após descartar doenças infecciosas e 

metabólicas, pela presença de sinais clínicos, aliados a sinais compatíveis em exames de imagem como a 

ressonância magnética e a análise do líquido cefalorraquidiano.  

 O tratamento de primeira escolha para as meningoencefalites é baseado no uso de corticosteróides 

como a prednisona na dose inicial de 0,25 a 0,5 mg/kg/dia via oral até serem descartadas causas 

infecciosas, então é administrada a dose de 2 mg/kg, por duas a quatro semanas, sendo reduzida a dose a 

cada quatro semanas de maneira gradual até a menor dose para remissão dos sinais clínicos ou suspensão 

do medicamento (Coates & Jeffey, 2014). Na paciente em questão como tratamento inicial introduziu-se 

a prednisona na dose de 1 mg/kg enquanto não havia todos os exames laboratoriais prontos, entretanto, 

foi realizada eutanásia do animal antes de se aumentar a dose da medicação.  

 Coates & Jeffey (2014) relatam achados histopatológicos de NME caracterizados por necrose 

assimétrica e cavitação extensa, infiltrados mononucleares envolvendo córtex cerebral, corona radiata e 

substância branca subcortical. Observa-se também proeminente astrogliose reativa obliterando áreas de 

cavitação. A inflamação pode ocorrer ainda no tronco cerebral e no cerebelo e possuir inflamação 

leptomeníngea extensa. E suas amplas cavitações cerebrais levam a perda da delimitação entre a 
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substância branca e cinzenta (Dewey, 2017). Tais características foram observadas no exame 

histopatológico do animal relatado. 

 

Conclusões 
A evolução clínica do paciente com NME ocorreu de forma progressiva rápida, não sendo possível 

o diagnóstico presuntivo ante mortem. Nestes casos, mesmo com agilidade e treinamento para detecção e 

início da terapêutica adequada, o prognóstico ainda é considerado pobre. 
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