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Resumo:  A polirradiculoneurite idiopática aguda é uma polineuropatia imunomediada relativamente 

comum que acomete principalmente os ramos ventrais dos nervos espinhais, causando extensa 

desmielinização, infiltração de células inflamatórias e degeneração da bainha de mielina. A manifestação 

clínica inclui paralisa flácida ascendente sem perda de sensibilidade. O objetivo desse trabalho é relatar 

um caso de polirradiculoneurite aguda em um cão de 5 anos de idade, que apresentou tetraparesia flácida 

aguda, sem histórico de traumas ou contato com substâncias tóxicas que havia recentemente recebido 

vacinação antirrábica. No exame neurológico, o animal apresentava arreflexia nos membros pélvicos e 

torácicos, sensibilidade preservada, ausência de reflexo palpebral, disfonia, disfagia e retenção urinária 

com tônus de cauda preservado. Após exclusão das demais doenças que poderiam causar os mesmos 

sinais clínicos, incluindo botulismo e miastenia gravis, foi instituído tratamento com glicocorticoides na 

fase inicial, terapia de suporte, cuidados de enfermagem e fisioterapia. O animal teve recuperação 

completa após duas semanas de início de tratamento, sem nenhuma sequela. 

Palavras-Chave: antirrábica; glicocorticoide; neuropatia 

ACUTE POLYRADICULONEURITIS  IN DOG – CASE REPORT 

Abstract: Acute idiopathic polyradiculoneuritis is a relatively common immunomediated polyneuropathy 

that primarily affects the ventral branches of the spinal nerves, causing extensive demyelination, 

infiltration of inflammatory cells, and degeneration of the myelin sheath. Clinical manifestation includes 

ascending flaccid paralysis without loss of sensation. The aim of this paper is to report a case of acute 

polyradiculoneuritis in a 5-year-old dog who presented acute flaccid tetraparesis, with no history of 

trauma or contact with toxic substances that had recently received rabies vaccination. On neurological 

examination, the animal presented with pelvic and thoracic limbflexia, preserved tenderness, absence of 

eyelid reflex, dysphonia, dysphagia and urinary retention with preserved tail tone. After excluding the 

other diseases that could cause the same clinical signs, including botulism and myasthenia gravis, early-

stage glucocorticoid treatment, supportive therapy, nursing care and physical therapy were instituted. The 

animal recovered completely after two weeks of initiation of treatment, with no sequelae. 

Keywords: anti-rabies; glucocorticoids; neuropathy 

Introdução 

A polirradiculoneurite idiopática aguda é a polineuropatia mais frequente na espécie canina. É uma 

desordem idiopática inflamatória que envolve principalmente os ramos ventrais dos nervos espinhais, 

podendo atingir os dorsais (Dewey, 2003). Em humanos essa patologia é conhecida como síndrome de 

Guillain-Barré. A doença tem distribuição mundial, afetando cães de qualquer raça e ambos os sexos, 

sendo em sua grande maioria animais adultos. Doenças sistêmicas ou vacinações prévias (principalmente 

antirrábicas) foram associadas como fator desencadeante em alguns casos relatados, mas sua etiologia 

ainda é incerta (Nelson & Couto, 2015). 

O quadro clínico comumente inicia-se com fraqueza de membros pélvicos, evoluindo para paresia 

flácida, progressiva e aguda, usualmente ascendendo para os membros torácicos, com atribuição a lesão 

em neurônio motor inferior (NMI) (Chrisman, 1987). Ocorre diminuição do tônus muscular e atrofia 

muscular rápida, os reflexos espinhais ficam diminuídos ou ausentes; contudo, os animais acometidos 

geralmente mantém a sensibilidade e as funções vesical e anal costumam estar preservadas (Nelson & 

Couto, 2015). Segundo Dewey & da Costa (2016) alguns animais podem manifestar paralisia facial, 

disfonia ou mesmo disfagia; outros podem apresentar déficit ou paralisia respiratória neurogênica, 

sobretudo nos quadros de evolução rápida dos sinais clínicos. 

O diagnóstico, de acordo com Dewey (2003), deve ser presumido com base nos sinais clínicos 
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característicos de polineuropatia de progressão caudocranial rápida e descartando-se outras caudas de 

polineuropatias. Não há tratamento específico para a polirradiculoneurite, sendo necessária a terapia de 

suporte; alguns autores citam a utilização de glicocorticoides juntamente com os cuidados de enfermagem 

(evitar o aparecimento de úlceras de decúbitos, minimizar danos musculares, evitar pneumonia por 

aspiração e acompanhar a evolução a função respiratória). Além disso, em alguns casos, a 

oxigenioterapia, bem como, a alimentação enteral podem ser necessários (Herbert, 2001). 

O prognóstico costuma ser favorável, contudo, alguns animais com acometimento de degeneração 

axonal grave podem vir a óbito por paralisia respiratória ou ter recuperação parcial e prolongada. A maior 

parte dos animais se recupera no período de 4 a 12 semanas, A recuperação tende a ocorrer no sentido 

inverso da progressão normal da neuropatia, ou seja, craniocaudal, sendo a funcionalidade dos membros 

pélvicos a última a ser alcançada (Garibaldi, 2003). O presente trabalho tem por objetivo relatar um caso 

de polirradiculoneurite aguda em um cão de 5 anos de idade com possível fator desencadeante vacinal e 

que teve um bom prognóstico. 

 

Relato de caso 

          Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 

um canino, macho, SRD com 5 anos de idade, inteiro, com histórico de dificuldade para andar. O animal 

apresentava hiporexia, hipodipsia, normoquesia e oligúria. Não apresentou êmese, diarreia, tosse ou 

espirro. Tutora relatou que o animal havia sido vacinado há mais ou menos 15 dias com a vacina 

antirrábica pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e que a evolução do quadro clínico foi muito 

rápida, tendo o início dos sinais clínicos na noite anterior à consulta. Ao exame físico o animal 

encontrava-se com TR 38,8 °C, TPC 3 segundos, desidratação de 5%, ausculta cardíaca sem alterações, 

taquipneia, pulso arterial normal, mucosas normocoradas, estado nutricional normal, nível de 

consciência alerta, sem presença de ectoparasitas e comportamento dócil. Ao exame neurológico o 

animal estava com postura de tetraparesia flácida, diminuição do reflexo palpebral, disfagia e disfonia, 

ausência de reflexos posturais e espinhais com presença de tônus da cauda e apresentava retenção 

urinária e fecal.  

Foram solicitados exames laboratoriais como hemograma e dosagens bioquímicas, mas todos os 

valores estavam dentro da normalidade, incluindo albumina, ALT, AST, creatinina, FA, fósforo, 

globulina e proteína total, com exceção da enzima creatina quinase (CK) a qual se mostrou aumentada 

312,5U/L (ref.: 1,5 a 28,4U/L). Foi coletada urina para realização de urinálise que mostrou densidade 

igual a 1.040 (ref.: >1.035) e razão UP/C de 0,68 (ref <0,2). Foi solicitada à tutora a realização da 

sorologia para Leishmaniose (ELISA/RIFI com diluição total), sorologia para toxoplasmose e 

neosporose (ELISA com pesquisa de IgG e IgM), as quais todas tiveram resultados negativos. 

Foi instituído como tratamento por via enteral prednisona (1mg/kg, 12/12h, 7 dias). Por via 

tópica oftalmológica a pomada Vidisic gel ® (Ácido Poliacrílico) a cada 4h e o colírio Lacrima Plus ® 

(Dextrana + Hipromelose) a cada 2h, ambas por tempo indeterminado. O animal estava com retenção 

urinária, portanto, foi solicitado à tutora que realizasse massagem abdominal para esvaziamento da 

bexiga. O animal diariamente retornava ao hospital para avaliação e apresentou melhora após 10 dias de 

tratamento. Foi orientado à tutora o início da fisioterapia pois poderia acontecer atrofia muscular por 

desuso, bem como, trocar o decúbito para evitar o aparecimento de lesões de escaras. O animal após 15 

dias de início de tratamento recebeu alta médica, com total recuperação, não apresentando nenhuma 

sequela. 

 

Discussão 

A polirradiculoneurite pode acometer cães de qualquer raça ou idade, independente do sexo, 

caracterizando-se por uma fraqueza dos membros pélvicos com progressão caudocranial rápida, havendo 

ou não histórico de contato com guaxinim, vacinação recente ou de doença sistêmica (Chrisman, 1987). 

Neste caso, o histórico de vacinação antirrábica antes do início de tetraparesia flácida aguda em um cão 

adulto em bom estado nutricional, sem histórico de trauma ou contato com substâncias tóxicas, auxiliou o 

diagnóstico e conduta com o caso.  

Ao exame físico neurológico o animal apresentou postura de tetraparesia flácida, diminuição do 

reflexo palpebral, disfagia, disfonia, ausência de reflexos posturais e espinhais, retenção vesical e fecal, 

mas com tônus da cauda presente. De acordo com Dewey & da Costa (2016) a maioria dos animais 

acometidos pela doença não perde a capacidade de urinar e defecar, o que não foi possível confirmar 

nesse relato visto que o animal não estava com essas funções preservadas. 
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Conforme Dewey (2003) o diagnóstico deve ser feito com base nos dados anamnésicos, 

descartando-se outras causas. Foi realizada anamnese minuciosa e, apesar dos sinais clínicos serem 

compatíveis com a polirradiculoneurite, uma série de exames complementares foram realizados, a fim de 

se excluir outras patologias com sintomatologia similar. As sorologias para Leishmaniose, Toxoplasmose 

e Neosporose devem ser solicitadas sempre que o paciente apresentar alguma alteração no exame 

neurológico, visto que são doenças que podem induzir polirradiculoneurite aguda, neste caso todas 

tiveram resultado negativo. 

O tratamento instituído foi baseado na associação de glicocorticoides, terapia de suporte, cuidados 

de enfermagem e fisioterapia. Herbert (2001) relata que a utilização de glicocorticoides não tem 

comprovação científica de sua eficácia para a recuperação, contudo Dewey (2003) já relatou e defende 

que muitos pacientes acometidos pela polirradiculoneurite podem se beneficiar com a terapia e 

respondem a ela positivamente, dado este fato, neste paciente optou-se pelo uso da terapia com 

corticoides na fase inicial da doença visando a diminuição da inflamação das raízes nervosas. 

Garibaldi (2003) elucida a fisioterapia e os cuidados de enfermagem como a parte primordial do 

tratamento e recuperação do paciente, principalmente para minimizar as perdas de massa muscular e 

evitar atrofia generalizada, também indica-se a troca de decúbito do animal para evitar escaras e 

pneumonia por aspiração e possíveis complicações respiratórias. Durante as consultas o animal não 

apresentou dificuldade respiratória e não foi necessária a utilização de oxigenioterapia. 

A recuperação do animal foi observada de forma descendente assim como cita a literatura, 

craniocaudal. Atingiu recuperação completa com quinze dias de tratamento, quando os reflexos 

neurológicos voltaram a estar presentes em intensidade normal. Nelson & Couto (2016) relatam que a 

recuperação de animais com polirradiculoneurite geralmente ocorre de quatro a doze semanas após início 

dos sinais clínicos; neste relato pode-se observar recuperação mais rápida do que o descrito na literatura e 

sem sequelas. 

 

Conclusões 

Conclui-se que a anamnese detalhada e o histórico vacinal recente do animal foram determinantes 

para o diagnóstico do caso. As sorologias realizadas permitiram exclusão de outras causas de 

polineuropatias, como leishmaniose, toxoplasmose e neosporose. A terapia com glicocorticoide teve 

contribuição positiva ao tratamento desse paciente, e a terapia de suporte, cuidados de enfermagem e 

fisioterapia foram essenciais para a completa recuperação do animal. 
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