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Resumo 

 

 

PEPE, Paulo E. Mieloencefalopatia Protozoária Eqüina – Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao curso de Medicina Veterinária das Faculdades Metropolitanas Unidas/FMU. 

Sob Orientação do professor Antonio Carlos Bolino, São Paulo 2009. 

 

 

A Mieloencefalite Protozoária Eqüina (EPM) é uma importante afecção que acomete o 

sistema nervoso central, causando uma síndrome neurológica devido à infecção por 

Sarcocystis neurona (S. neurona) e Neospora caninun (huguesi). Sendo a afecção por 

Sarcocystis neurona a mais comumente diagnosticada. O S. neuroma é transmitido aos 

equinos por via oro – fecal de esporocistos oriundos dos dejetos dos gambás (Didelphis 

virginiana e Didelphis albiventris), causando sinais clínicos como incoordenação motora 

assimétrica, atrofia muscular focal, diminuição da propriocepção e paresia. Os sinais clínicos 

são resultados da ação direta do parasita no tecido nervoso ou aos danos secundários à 

resposta inflamatória. O hospedeiro definitivo do S. neurona é o gambá e seus possíveis 

hospedeiros intermediários são os guaxinins, gatos domésticos, tatus e a lontra do mar, tendo 

os equinos como hospedeiros intermediários aberrantes, já que não podem transmitir a doença 

para outros cavalos. Seu diagnóstico consiste do exame minucioso do sistema nervoso e a 

confirmação através do teste Western Blot do líquido cefalorraquidiano. O tratamento é 

realizado através de coccidioestático, antiinflamatórios, vitaminas e analgésicos. Drogas estão 

sendo testadas como tratamento preventivo, contudo a restrição do acesso do hospedeiro 

definitivo aos alimentos dos eqüinos é ainda a melhor forma de prevenção. 

 

Palavras-chave: mieloencefalite, protozoário, Sarcocystis neurona, equino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

PEPE, Paulo E. Equine protozoal Mieloencefalopatia – Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao curso de Medicina Veterinária das Faculdades Metropolitanas Unidas/FMU. 

Sob Orientação do professor Antonio Carlos Bolino, São Paulo 2009. 

 

 

The Equine Protozoal myeloencephalitis (EPM) is an important disease that affects the 

central nervous system, causing a syndrome neurology due the infection for Sarcocystis 

neurona (S. neurona) and Neospora caninum (huguesi). As the disease Sarcocystis neurona 

the most commonly diagnosed. The S. neuroma is transmitted to the equines fecal-oral 

transfer of sporocysts for the dejections of the opossums (Didelphis virginiana and Didelphis 

albiventris), and cause clinical signals as anti-symmetrical motor ataxia, focal muscular 

atrophy, reduction of the proprioception and paresia. The clinical signs result from neuronal 

damage elicited by direct action of the parasite or a secondary inflammatory response. The 

definitve host of S. neurona is the opossums and intermediate hosts are raccoons, cats, 

armadillos and the horses are considered aberrant intermediate hosts, since they cannot 

transmit the illness for other horses. The diagnosis consists minute exam of the nervous 

system and the confirmation is done by the Westen Blot test of the liquor. The treatment is 

effected using coccidiostático, antiinflamatory, vitamins and analgesics. Drugs are being 

tasted like a preventive treatment, however the better way to prevent the illness is still to 

restrict the access of the definitive host in the horses’ food. 

 

Key words: myeloencephalitis, protozoal, sarcocystis neurona, equine. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 

A Mieloencefalite Protozoária Equina é uma síndrome neurológica causada pelos 

protozoários Sarcocystis neurona e Neospora caninun (huguesi), que infectam o sistema 

nervoso central. Na maioria dos casos acredita-se que o causador seja o Sarcocystis neurona 

(MACKAY et al., 2000; DUBEY et al., 2001).  

 

O S. neurona é um protozoário que afeta o sistema nervoso central de equinos 

causando uma enfermidade que compromete o sistema nervoso central, podendo acarretar 

incoordenação motora decorrente da diminuição da propriocepção e fraqueza muscular 

(SILVA et al., 2003). É uma doença infecciosa, mas não contagiosa endêmica nas Américas, 

tendo os eqüinos como hospedeiros acidentais, portanto, sendo de grande importância 

econômica (RADOSTITS et al., 2002). 

 

Os primeiros casos da doença foram relatados nos Estados Unidos por ROONEY et 

al., (1970), como uma mielite segmentar. O protozoário foi descrito, pela primeira vez, em 

1974 por CUSICK et  al., que o identificaram como sendo o Toxoplasma gondii. No mesmo 

ano, BEECH & DODD et al., (1974) denominaram a doença de “Encefalomielite Protozoária 

Equina”. Porém, a denominação foi modificada para “Mieloencefalite Protozoária Equina” 

(EPM) em 1976 por MAYHEW et al. A reavaliação dos cortes histológicos de tecido nervoso 

demonstrou que os parasitas não eram T. gondii, mas espécies do gênero Sarcocystis 

(SIMPSON & MAYHEW, 1980), sendo nomeada como Sarcocystis neurona (DUBEY et al., 

1991), assim a espécie Sarcocystis neurona foi proposta para ser o agente causador da EPM. 

 

No Brasil o primeiro caso foi relatado por BARROS et al. (1986), em um eqüino de 10 

anos de idade, no sul do país. Posteriormente por MASRI et al., (1992), que relataram a 

presença de merozoítos de Sarcocystis neurona em cortes histopatológicos de sistema nervoso 

que por sua vez foi associado a sinais de ataxia e incoordenação de membros posteriores. 

MAIORKA et al., (1999); LUVIZOTTO et al., (2001) e BACCARIN et al., (2001), também 

relataram casos da doença no Brasil. 

 



12 

 

O primeiro caso de Mieloencefalite Protozoária Equina por Neospora caninum 

(huguesi), foi diagnosticado nos Estados Unidos por DAFT et al., (1996) numa égua com 19 

anos de idade que apresentava como sinais clínicos, alteração de comportamento, paresia de 

membros posteriores e disfagia. As lesões localizavam-se no SNC, nervos periféricos e 

miocárdio. Taquizoítos de N. caninum e quistos teciduais foram visualizados por 

imunoistoquímica (IHQ) no cérebro, medula espinal e nervos periféricos. MARSH et al. 

(1996), isolaram em cultivo celular de cérebro e medula, organismos de N. caninum em um 

equino com sinais neurológicos, e em 1998, isolaram um protozoário com características 

diferentes do N. caninum no tecido do Sistema Nervoso Central de um equino da Califórnia. 

Através da ultra-estrutura do parasita isolado e da análise molecular de uma pequena 

subunidade do gene de RNA ribossomal (ITS-1), encontraram sete nucleotídeos de diferentes 

bases entre N. caninum e o novo isolado. A partir dessas diferenças, os autores propuseram 

uma nova espécie para este parasita denominando-a Neospora hughesi, parasita associado 

com mieloencefalite em equídeos (DUBEY & LINDSAY, 1996). No Brasil, a neosporose 

ainda não é incluída no diagnóstico da EPM. 
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2. OBJETIVO 

 

 

 

O tema desta monografia foi escolhido por ser a Mieloencefalite Protozoária Equina 

uma das mais importantes doenças neurológicas e tem como objetivo trazer informações mais 

recentes sobre esta patologia, abordando os aspectos epidemiológicos, clínicos, diagnóstico e 

terapêutico da mieloencefalite por protozoários em eqüinos, contribuindo desta forma com a 

atualização dos profissionais envolvidos na área de clínica médica de eqüinos. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Etiologia 

 

Sarcocystis neurona 

 

 

O principal agente causador da EPM é o Sarcocystis neurona, coccídeo do filo 

Apicomplexa, família Sarcocystidae (SILVA et al., 2003). Os hospedeiros definitivos do 

Sarcocystis neurona são os marsupiais (Didelphis virginiana e Didelphis albiventris), comuns 

no meio rural, e sua distribuição abrange todo o Continente Americano, possuindo uma 

grande diversidade de ambientes, desde florestas, banhados, pastagens e vegetação arbustiva. 

Entretanto com o aumento do desmatamento, os marsupiais estão se deslocando para as 

fazendas, haras, sítios, chácaras e até mesmo as cidades em busca de alimentos, onde acabam 

contaminando os alimentos dos eqüinos (RADOSTITS et al., 2002).  

 

 

 

 

Fig. 1:  Didelphis albiventris.(http//:farm4.static.flickr.com) 

 

 

Os hospedeiros intermediários pertencem a uma extensa faixa que por sua vez inclui: 

guaxinins, lontra do mar, aves, tatus, outros marsupiais e insetos, que atuam também como 

hospedeiros de transporte, (RADOSTITS et al., 2002). Experimentalmente verificou-se que os 
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gatos também atuam como hospedeiros intermediários, (SILVA et al., 2003). Normalmente os 

parasitas do gênero Sacorcystis completam o seu ciclo de vida em dois hospedeiros, o 

intermediário e o definitivo. No trato intestinal do hospedeiro intermediário, os esporocistos 

rompem-se e liberam esporozoítos infectantes. Estes penetram na mucosa intestinal, sendo 

disseminados pelo sistema vascular. Eles desenvolvem-se intracelularmente nas várias células 

endoteliais dos capilares e em outros pequenos vasos. Os esporozoítos tornam-se 

multinucleados, transformando-se em esquizontes, os quais produzem numerosos merozoítos. 

A célula hospedeira rompe-se, liberando merozoítos no sistema vascular (KISTHARDT & 

LINDSAY,1997). Outro ciclo de desenvolvimento ocorre normalmente nas células 

endoteliais, produzindo uma segunda geração de merozoítos. A última geração de merozoítos 

penetra nas células musculares cardíacas e esqueléticas e transformam-se em sarcocistos 

(quisto muscular) que contêm bradizoítos. A infecção do hospedeiro definitivo ocorre pela 

ingestão de carne contendo sarcocistos. Os bradizoítos provenientes do sarcocistos penetram 

na lâmina própria do trato intestinal onde se desenvolvem os estágios sexuados, os machos 

(micro gametas) e as fêmeas (macro gametas). O oocisto esporula no hospedeiro definitivo, 

produzindo dois esporocistos, cada um contendo quatro esporozoítos. Estes esporocistos 

livres são normalmente observados nas fezes do hospedeiro definitivo (KISTHARDT & 

LINDSAY, 1997).  

 

 

 

 

Fig. 2:  Didelphis virginiana. (http://images.google.com.br/images/imag) 
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Os eqüinos são considerados hospedeiros aberrantes, infectam-se acidentalmente 

quando ingerem alimentos contaminados com fezes dos gambás, que possuem esporocistos 

infectantes. Uma vez ingeridos os esporocistos, eles migram do trato intestinal para a corrente 

sanguínea, ultrapassam a barreira hematoencefálica e atingem o sistema nervoso central 

(MACKAY et al., 2001). 

 

Estudos realizados por MULLANEY et al. (2005), demonstraram que os cavalos 

podem ser considerados hospedeiros intermediários naturais da EPM, quando observaram a 

presença de sarcocistos de S. neurona na musculatura e esquizontes no cérebro de um equino 

positivo para EPM que havia sido eutanasiado. Até então, somente haviam sido encontradas 

no encéfalo e medula espinal de cavalos com EPM, formas imaturas do parasita.  

 

O cavalo é considerado um hospedeiro aberrante do S. neurona já que não pode 

transmitir a doença para outros cavalos (DUBEY et al., 2001). 

 

 

           

 
 

Fig. 3: Ciclo de vida do Sarcocystis neurona (http//: www.sarcocystis.life.cycle.jpg) 
 

 

 

 



17 

 

Neospora spp. 

 

 

 

As infecções por Neospora spp, apesar de pouco frequentes, podem provocar doença 

neurológica semelhante à EPM nos eqüinos (MARSH et al., 1996; HAMIR et al., 1998). O 

protozoário do gênero Neospora pertence ao Filo Apicomplexa, e família Sarcocystidae. No 

gênero Neospora duas espécies são conhecidas, Neospora caninum e Neospora hughesi 

(DUBEY et al., 2002).  

 

Os casos de Mieloencefalite Protozoária Equina por N.caninum (Hughesi) foram 

descritos somente nos Estados Unidos. No Brasil, a neosporose deveria ser incluída no 

diagnóstico da EPM, propiciando novas opções de tratamento e controle da doença 

(LOCATELLI-DITTRICH, R. et al., 2006), pois na maioria dos casos, considera-se como 

causador apenas o S. neurona (MACKAY et al., 2000; DUBEY et al., 2001).  

 

O hospedeiro definitivo do N. caninun (Hughesi) ainda é desconhecido, permanecendo 

incerta a forma de exposição dos cavalos a este parasita e se há outros hospedeiros 

intermediários (HOANE et al., 2006). As formas identificadas do ciclo de vida de N. hughesi 

são taquizoítos e quistos teciduais com bradizoítos. Não foram até ao momento, identificados 

oocistos deste parasita. Os taquizoítos são ovóides e multiplicam-se rapidamente por 

endodiogenia, penetrando ativamente nas células hospedeiras, localizando-se no citoplasma 

ou dentro do vacúolo parasitóforo (MARSH et al., 1998, DUBEY et al., 2001, LOCATELLI- 

DITTRICH et al., 2006) 

 

 

 

3.2 Epidemiologia 

 

 

 

A Mieloencefalite Protozoária Equina é uma enfermidade endêmica das Américas, 

mas já foram descritos casos na Europa, Ásia e África do Sul em eqüinos importados do 

Continente Americano. Os principais fatores de risco do aparecimento da EPM estão 
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relacionados com a proximidade geográfica com áreas de ocorrência do hospedeiro definitivo, 

Didelphis virginiana e Didelphis albiventris, já que os eqüinos se infectam ao ingerir 

alimentos contaminados pelas fezes do hospedeiro definitivo (SILVA et al., 2003).  

 

 

 

Fig.4: Áreas com ocorrência de EPM. (http://www.bayerequineconnection.com/images/epm2.jpg) 

 

 

A faixa etária dos animais susceptíveis pode variar de dois meses a vinte e quatro 

anos, ocorrendo com maior freqüência nos mais velhos e não possui predileção aparente por 

raça ou sexo (SILVA et al., 2003). 

 

O estresse e a sua relação com a imunossupressão podem ser um dos fatores 

envolvidos na predisposição ao risco de Mieloencefalite Protozoária Equina (MACKAY et 

al., 2000; SAVILLE et al., 2001; DUBEY et al., 2001). O aparecimento da EPM é maior 

depois de sucessivos eventos estressantes como: transporte, excesso de treinamento, 

transporte, cirurgias, lesões, exposições, corridas, etc. (MACKAY et al., 2000; SAVILLE et 

al., 2001; DUBEY et al., 2001). O período mínimo de incubação é de oito semanas (REED & 

BAYLY, 2000). 

 

Alguns cavalos portadores do S. neurona são capazes de eliminar o parasita sem 

necessitar de tratamento (FENGER et al., 1997; RICKARD et al., 2001). O Sarcocystis 

neurona pode infectar outros eqüídeos, porém a apenas dois relatos de casos da doença clínica 

foram descritos, um pônei e uma zebra (SILVA et al., 2003). Ainda não se relatou casos em 

asininos e muares (RADOSTITS et al., 2002).  
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A EPM é uma enfermidade infecciosa, não contagiosa, portanto, os eqüinos não 

transmitem a infecção para outros eqüinos ou outras espécies de animais, sendo que o 

Sarcocystis neurona não completa a esquizogonia, permanecendo na forma de merozoítos não 

infectantes no tecido nervoso (RADOSTITS et al., 2002). 

 

Estudos relataram que no inverno o número de casos de EPM é menor, contudo nos 

meses de primavera e verão a ocorrência de tal afecção é três vezes maior e nos meses de 

outono sua incidência aumenta até seis vezes mais. Uma das possíveis razões é a influência 

das baixas temperaturas e a dificuldade ao acesso à comida pelos guaxinins (MACKAY et al., 

2000; DUBEY et al., 2001; RICKARD et al., 2001). 

 

Somente as estações do ano e o estado corpóreo dos gambás são considerados fatores 

de risco associados com a presença de esporocistos. Aproximadamente duas vezes mais 

gambás foram pegos em armadilhas na primavera apresentando esporocistos positivo 

comparados aqueles pegos no inverno. Por causa da variedade de hospedeiros intermediários 

aparentemente serem mamíferos, esta tendência sazonal pode ser reflexo da mudança do uso 

de itens alimentares para mamíferos pelos gambás durante diferentes épocas do ano. Por outro 

lado, os gambás por serem onívoros e propensos a usarem a maior abundância de itens 

alimentícios disponíveis, os quais geralmente são mudados mensalmente ou sazonalmente 

(RICKARD et al., 2001). 

 

Esta sazonal tendência em eqüinos soropositivos tem sido notada com a diminuição da 

soroprevalência no inverno, aumentando na primavera e verão e muito maior no outono, 

sendo que no inverno há uma redução da sobrevivência dos esporocistos (RICKARD et al., 

2001). 

 

O risco de EPM é 50% menor onde existem rios, enseadas, áreas arborizadas 

disponíveis como habitat de vida livre para esses animais o risco pode ser reduzido, pois estas 

áreas são o habitat natural do hospedeiro definitivo (DUBEY et al., 2001). 

 

Não há pesquisas que comprovem a dose correta de ingestão de esporocistos de S. 

neurona para desenvolver a EPM devido à habilidade dos eqüinos de eliminar o parasita, com 

isso há uma baixa incidência da doença, menos de 1% da população de eqüinos (SAVILLE et 

al., 2001; DUBEY et al., 2001). 
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A infecção e a eliminação do parasita do organismo podem ser explicadas devido ao 

grande número de cavalos neurologicamente normais, mas que têm anticorpos para S. 

neurona em seu líquido cérebroespinhal assim como há cavalos com lesões compatíveis com 

EPM e não há protozoários em seu SNC (SAVILLE et al., 2001). 

 

Numerosos casos são relatados nas Américas (CLARK et al., 1981; BOY et al., 1990; 

GRANSTROM et al., 1992; MASRI et al., 1992; FENGER et al., 1997). No Brasil, BARROS 

et al. (1986), MASRI al.(1992), PEIXOTO et al. (1999), MAIORKA et al. (1999), 

LUVIZOTTO et al. (2001) e BACCARIN et al. (2001), relataram casos da doença em cavalos 

que apresentavam incoordenação motora. 

 

Na América do Sul, estudos sorológicos determinaram exposição em 35,6% e 35,5% 

dos animais estudados, respectivamente, no Brasil e Argentina (DUBEY et al., 1999). Apesar 

do grande número de animais soropositivos, apenas uma minoria dos cavalos desenvolvem os 

sinais clínicos da doença (COWEN & MACKAY, 1997). 

 

As doenças neurológicas causadas por N. caninum (Hughesi), foram diagnosticadas 

em cavalos adultos, nos Estados Unidos (CHEADLE et al., 1999), e os estudos com Neospora 

spp, estão indicando uma menor infecção por este protozoário (HOANE et al, 2006). Até o 

momento não se conhece a razão para os diagnósticos de mieloencefalite por N. caninum 

(huguesi) em equinos adultos ocorrer somente nos Estados Unidos (LINDSAY, 2001; 

HOANE et al, 2006). Os aspectos relacionados aos fatores de risco à neosporose equina 

precisam ser elucidados (LOCATELLI-DITTRICH et al., 2006). 

 

 

 

3.3 Patogênese  

 

 

 

Os esquizontes e merozoitos do S. neurona são encontrados em neurônios, células 

mononucleares, células da glia e talvez em outras células neurais (DUBEY et al., 2001). Os 

esquizontes penetram nas células do SNC, multiplicando-se no seu interior. Essa 
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multiplicação produz inflamação não-purulenta, caracterizada por acúmulo de linfócitos, 

neutrófilos, eosinófilos. A associação da infecção à reação inflamatória provoca alteração na 

função neurológica normal, observando-se sinais de fraqueza, atrofia muscular e déficit 

proprioceptivos (RADOSTITS et al., 2002). 

 

Estudos indicaram que os parasitas se multiplicam inicialmente numa extensão 

limitada de tecidos viscerais, sendo depois transportados para o SNC no interior dos 

leucócitos, escapando assim da ação dos anticorpos (LINDSAY et al. 2006). Três semanas 

após infecção os parasitas já se encontram no SNC e os sinais clínicos da doença vão variar 

em função da área do SNC parasitada (DIVERS et al 2000). 
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4. SINAIS CLÍNICOS 
 

 

 

 

 

 

A Mieloencefalite protozoária eqüina é uma infecção progressivamente debilitante que 

afeta o SNC, envolvendo o cérebro, tronco cerebral, coluna espinhal e várias áreas do SNC 

dos eqüinos e os sinais clínicos variam de agudos a crônicos (FENGER et al., 1997; 

MACKAY et al., 2000; DUBEY et al., 2001) focais ou multifocais envolvendo o cérebro ou a 

coluna vertebral (MACKAY et al., 2000) podendo resultar de problemas primários ou 

secundários (FENGER et al., 1997). 

 

Até começarem os primeiros sinais clínicos, a afecção leva de duas semanas a dois 

anos para se desenvolver (FURR et al., 2002). Inicialmente os animais afetados podem exibir 

alguns sintomas atípicos como déficit das funções das vias aéreas superiores, hemiplegia 

laringeana, deslocamento do palato mole, respiração ruidosa, claudicações discretas ou 

atípicas (MACKAY et al., 2000; FENGER et al., 1997; DUBEY et al., 2001). 

 

No exame físico, os sinais vitais estão geralmente normais, contudo alguns eqüinos 

podem apresentar magreza e uma branda depressão. Quando o animal caminha, observa-se 

incoordenação com movimentos de lateralização, que pioram quando o animal anda em 

círculo, para trás, com a cabeça erguida ou quando sobe e desce rampas (GRANSTROM & 

SAVILLE, 1998). 

 

O exame neurológico revela uma leve assimetria, ataxia, espasticidade envolvendo os 

quatro membros. Freqüentemente áreas de hipoalgesia ou completa diminuição sensorial 

podem ser notadas (DUBEY et al., 2001). As manifestações podem levar o cavalo a 

apresentar fraqueza, tropeçar no solo ou em objetos, arrastar as pinças no solo, apresentar 

espasticidade em um ou mais membros e incoodenação motora (THOMASSIAN, 2005). 

 

Alterações encefálicas observadas podem afetar qualquer núcleo dos nervos cranianos. 

As principais anormalidades relacionadas aos nervos cranianos são paralisia do nervo facial, 

ataxia vestibular, desvio de cabeça, atrofia de masseter, atrofia e ou paralisia de língua, perda 

de sensibilidade na córnea e nas narinas, disfagia e balançar compulsivo da cabeça 
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(THOMASSIAN, 2005). Contudo segundo RADOSTITS et al., (2002), andar em círculos, 

decúbito agudo, pressionar a cabeça contra obstáculos e convulsões podem ser os únicos 

sinais clínicos observados. 

 

Em casos de lesão na medula sacral observa-se paresia da cauda (síndrome da cauda 

eqüina), incontinência urinária e relaxamento do esfincter anal (RADOSTITS et al., 2002). 

Alguns animais que apresentaram atrofia da musculatura usavam a parede da baia para 

equilibrar-se (REED & BAYLY, 2000). 

 

Essa variação de sinais clínicos está relacionada à habilidade do S.neurona em atacar a 

massa branca e cinzenta do cérebro. Quando a massa cinzenta do cérebro está envolvida, os 

sinais clínicos incluem atrofia muscular focal e severa fraqueza muscular principalmente os 

músculos quadríceps e glúteos, enquanto que a massa branca freqüentemente resulta em 

ataxia e fraqueza em membros posteriores (MACKAY et al., 2000; DUBEY et al., 2001; 

WILLIAM E. JONES., 2002; FURR et al., 2002). 

 

A apresentação clássica da doença é incoordenação motora assimétrica, atrofia 

muscular focal, diminuição proprioceptiva e paresia, geralmente mais graves nos membros 

posteriores (FENGER et al. 1997; BACCARIN et al., 2001). O andar assimétrico com atrofia 

muscular focal pode ajudar a diferenciar EPM de outras afecções neurológicas (DUBEY et. 

AL., 2001). 

 

 

Fig. 5: Eqüino com atrofia dos músculos quadríceps e Glúteo (http. www.vetmed.ucdavis.Edu.ceh.images.ht) 
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Animais com leves alterações neurológicas melhoram após o tratamento - 74%. Por 

outro lado, apenas 58% dos animais com moderadas alterações neurológicas e 50% daqueles 

com severas alterações neurológicas melhoram após tratamento (SAVILLE et al., 2000). 

Animais que demonstraram melhora nos sinais clínicos possuem cinqüenta vezes mais 

chances de sobreviver do que aqueles que os sinais clínicos não apresentaram melhoras 

(SAVILLE et al., 2000). 

 

A sobrevivência dos animais acometidos depende da severidade das lesões, sendo que, 

indivíduos com sinais clínicos moderados ou severos têm maior probabilidade de entrar em 

decúbito permanente havendo necessidade da eutanásia (SILVA et al., 2003). 

 

 

 

 

 
 
Fig. 6: Equino apresentando incoordenação motora. (http: www.vetmed.ucdavis.Edu.ceh.images.) 
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5. DIAGNÓSTICO 
 

 

 

 

O diagnóstico da EPM deve ser baseado na história, sinais clínicos, localização 

anatômica da lesão, métodos de imunodiagnóstico, resposta a terapia, evolução do caso 

clínico e exclusão de outras doenças (MACKAY, 2000). 

 

O diagnóstico clínico baseia-se nos sinais neurológicos que, embora comuns a várias 

outras afecções do sistema nervoso central, tem como característica a perda da coordenação 

motora, principalmente dos membros posteriores e sinais de atrofia de grupos musculares. A 

suspeita ou diagnóstico clínico pode ser confirmado pelo exame de Western Blot (líquido 

cefalorraquidiano) desafiados para a detecção de anticorpos antiproteína do S. neurona 

(THOMASSIAN, 2005). 

 

Na maioria dos casos suspeitos de EPM, a colheita de LCR e pesquisa de anticorpos 

contra S. neurona é essencial para confirmar o diagnóstico, podendo ser realizada no espaço 

atlantooccipital ou no espaço lombosacral, sendo este último preferido, pois a maioria dos 

eqüinos com EPM apresenta lesões caudais ao espaço atlanto-occipital. A colheita do LCR 

realizada no espaço lombo-sacro apresenta ainda a vantagem de poder ser realizada com o 

animal em posição quadrupedal, o que é muito útil, pois colocar um eqüino incoordenado em 

decúbito pode acarretar dificuldades para colocá-lo em posição quadrupedal após a 

recuperação anestésica (FENGER, 1997). 

 

Das inúmeras desordens neurológicas afetam os eqüinos, a EPM permanece sendo a 

afecção neurológica mais comumente diagnosticada (DUBEY et al., 2001). 

 

 

 

5.1. Análises sanguíneas e do líquido cefalorraquidiano (LCR) 

 

 

 

A mieloencefalite por protozoários não produz alterações consistentes no hemograma 

ou na bioquímica sérica (MACKAY, 1997), embora possam ser observadas anormalidades 
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inespecíficas como linfopenia, hiperfibrinogenemia, elevações na bilirrubina sérica, uréia e 

enzimas teciduais, possivelmente relacionadas com estresse, terapia com corticóides, traumas, 

anorexia e danos musculares (MACKAY et al., 1992). 

 

No líquido cefaloraquidiano (LCR) geralmente não são observadas alterações da 

coloração, celularidade, turbidez, proteína, enzimas, glicose e eletrólitos (DUBEY et al., 

2001). Entretanto, podem ocorrer elevações na proteína total, pleocitose mononuclear e 

aumento da atividade da creatinafosfoquinase (MACKAY et al., 1992; FENGER, 1997). O 

LCR é material fundamental para o diagnóstico antemortem da enfermidade pois, permite 

verificar a presença de anticorpos específicos anti-S. neurona (GRANSTROM et al., 1993). 

Sendo muito importante na diferenciação de doenças neurológicas infecciosas e não 

infecciosas (GRANSTRON, 1995). 

 

A contaminação iatrogênica durante a coleta do líquido cefalorraquidiano é comum 

(DUBEY et al., 2001). A contagem de hemácias é atualmente o método mais utilizado para 

avaliar a contaminação da amostra de LCR com anticorpos séricos. Aconselha-se não 

trabalhar com amostras que apresentem mais de 50 hemácias/L quando se deseja pesquisar 

anticorpos contra S. neurona pelo Western Blot, pois valores de contaminação superiores a 

este podem produzir um resultado falso positivo (FURR et al., 2002). Entretanto, quando não 

são diagnosticados anticorpos no LCR, mesmo com contaminação com sangue, pode-se 

excluir EPM como causa de doença neurológica (DAFT et al., 2002). A dificuldade deste 

método é que a contagem de hemácias deve ser preferencialmente realizada dentro das 

primeiras 6 horas após a colheita, mantendo-se o material refrigerado; após este tempo pode 

ocorrer significativa e progressiva lise das hemácias devido às diferenças no gradiente 

osmótico entre LCR e sangue. 

 

 

 

5.2. Quociente de Albumina (Q A) 
 

 

 

A proporção de albumina no líquido cefalorraquidiano e no soro pode ser útil para 

avaliar uma amostra qualitativa de líquido cefalorraquidiano (DUBEY et al., 2001). A 

albumina é uma proteína muito abundante no soro, mas não é produzida no líquido 

cefalorraquidiano e deve escapar da circulação geral (DUBEY et al., 2001). 
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A concentração total de albumina no líquido cefalorraquidiano e o quociente de 

albumina podem ser comparados para estabelecer uma variação normal para ajudar avaliar a 

integridade da barreira hematoencefálica. Se a concentração total de albumina no líquido 

cefalorraquidiano e/ou o quociente de albumina estão elevados (> 2.2) é sinal de um aumento 

da permeabilidade da barreira hematoencefálica ou contaminação sangüínea acidental da 

amostra (DUBEY et al., 2001; FURR et al., 2002). 

 

A proporção da concentração total de IgG no líquido cefalorraquidiano e no soro pode 

ser usada em conjunto com o quociente de albumina para avaliar a produção de IgG intratecal 

e promover a avaliação da integridade da barreira hematoencefálica. Contudo a sensibilidade 

deste teste tem sido questionada. Embora a presença elevada de albumina no líquido 

cefalorraquidiano e o quociente de albumina permanecerem úteis, os resultados sem limites 

normais devem ser interpretados com cautela (DUBEY et al., 2001). 

 

 

 

5.3. Immunoblot (Western Blot) 

 

 

 

A detecção de anticorpos contra S. neurona no LCR (método de Western Blot) de 

eqüinos portadores de incoordenação motora, quando outras enfermidades neurológicas ou 

osteomusculares tenham sido excluídas, confirma o diagnóstico de EPM (GRANSTROM et 

al., 1993; GRANSTROM & REED, 1994; MORLEY & SAVILLE, 1998). A dosagem sérica 

dos anticorpos indica apenas exposição ao S. neurona e não necessariamente doença (BENTZ 

et al., 1997; SAVILLE et al., 1997). Como o percentual de animais soropositivos é 

relativamente grande no Brasil (DUBEY et al., 1999), quantificar os anticorpos apenas no 

soro pode favorecer um aumento no número de casos falso positivos.  

 

Anticorpos podem estar presentes no LCR por atravessarem a barreira 

hematoencefálica ou por produção intratecal. Linfócitos sangüíneos periféricos circulam pelo 

LCR e ficam retidos no sistema nervoso central se algum antígeno reconhecível estiver 

presente. A presença do S. neurona estimula estes linfócitos específicos a permanecerem no 

sistema nervoso central, promovendo a produção intratecal de anticorpos. Uma amostra é 

considerada positiva quando há reação entre as proteínas 30 e 16-kd do protozoário. Para um 
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teste ser considerado negativo ocorre reação de outra proteína, mas não de ambas (MACKAY 

et al., 2000; MANSFIELD et al., 2001).  

 

A sensibilidade e a especificidade deste método é de 89% (GRANSTROM et al., 

1994), podendo alcançar índices próximos a 100% pela eliminação da possibilidade de reação 

cruzada com outras espécies de Sarcocystis (ROSSANO et al., 2000). Em animais sem 

anormalidades neurológicas, o exame sorológico do LCR não tem relevância diagnóstica 

(MORLEY & SAVILLE, 1997; DAFT et al., 2002). 

 

Um LCR positivo para S. neurona na técnica de Western Blot evidencia a presença de 

anticorpos contra o S. neurona, indicando a presença do antígeno no tecido nervoso 

(BERNARD, 1998). Entretanto, a ocorrência de outras enfermidades que afetam a integridade 

da barreira hematoencefálica ou a contaminação da amostra com sangue por ocasião da 

colheita, provoca passagem de anticorpos séricos para o LCR, causando reatividade para o S. 

neurona no Western Blot, o que prejudica a interpretação do teste (MORLEY & SAVILLE, 

1997; MILLER et al., 1999). A contaminação do LCR com sangue durante a colheita é 

comum e pode complicar o diagnóstico da infecção pelo S. neurona (MILLER et al., 1999). 

Isto ocorre, devido anticorpos séricos podem contaminar a amostra do LCR promovendo 

resultado falso positivo. 

 

Alguns índices foram propostos para auxiliar na diferenciação entre a produção 

intratecal ou sérica de anticorpos anti- S. neurona, entre eles o coeficiente de albumina e o 

index de imunoglobulinas (ANDREWS et al., 1990; GRANSTROM, 1995). Quando 

analisados em conjunto, evidenciam a presença de proteína sérica no LCR como resultado da 

contaminação com sangue por ocasião da colheita e/ou comprometimento da permeabilidade 

da barreira hematoencefálica (ANDREWS et al., 1995).  

 

Entretanto, estes índices podem falhar na detecção de contaminação sangüínea da 

amostra de LCR ou perda da integridade da barreira hematoencefálica, comprometendo a 

interpretação do teste de Western Blot (DUBEY et al., 2001a) e originando dúvidas sobre a 

sensibilidade destes índices (COWEN & MACKAY, 1997; MILLER et al., 1999). A 

contagem de hemácias é atualmente o método mais utilizado para avaliar a contaminação da 

amostra de LCR com anticorpos séricos. Aconselha-se não trabalhar com amostras que 

apresentem mais de 50 hemácias/L quando se deseja pesquisar anticorpos contra S. neurona 
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pelo Western Blot, pois valores de contaminação superiores a este podem produzir um 

resultado falso positivo (FURR et al., 2002). Entretanto, quando não são diagnosticados 

anticorpos no LCR, mesmo com contaminação com sangue, pode-se excluir EPM como causa 

de doença neurológica (DAFT et al., 2002). A dificuldade deste método é que a contagem de 

hemácias deve ser preferencialmente realizada dentro das primeiras 6 horas após a colheita, 

mantendo-se o material refrigerado; após este tempo pode ocorrer significativa e progressiva 

lise das hemácias, devido às diferenças no gradiente osmótico entre LCR e sangue. 

 

A interpretação do Western Blot sérico e do LCR em potros deve ser feita de forma 

cuidadosa, pois anticorpos contra o S. neurona podem ser detectados em potros nascidos de 

éguas soropositivas, possivelmente devido à exposição intra-uterina ao S. neurona, 

transferência passiva de anticorpos ou persistência dos anticorpos maternos (COOK et al., 

2001; COOK et al, 2002).  

 

Em potros há uma maior permeabilidade da barreira hematoencefálica, portanto os 

anticorpos são encontrados regularmente no líquido cefalorraquidiano (JONES, 2002). O 

ideal é não realizar este teste antes dos seis meses de idade devido à presença de anticorpos 

maternais, se após essa idade o resultado for positivo o exame deverá ser realizado novamente 

aos nove meses de idade (COOK et al., 2001). 

 

 

 

5.4. Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

 

 

 

A técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR) é específica para o DNA do 

parasita, confirmando a presença do S. neurona no SNC. Apesar disso, a sensibilidade da 

PCR para a EPM é baixa devido ao fato de que, o DNA do parasita pode ser rapidamente 

destruído pela ação das enzimas presentes no LCR ou devido à escassez de DNA no mesmo 

(MACKAY et al. 2000, DUBEY et al. 2001). O teste PCR pode ser usado em adjunto para o 

diagnóstico de EPM em algum caso seletivo (DUBEY et al., 2001). 
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5.5. Imunohistoquímica (IHQ) 

 

 

 

Os teste imunohistoquímico (Tem por objetivo a detecção de um determinado 

antígeno) pode distinguir o S. neurona de outros organismos, sendo importante o uso de soro 

especifico para S. neurona. Até o momento, não existem anticorpos monoclonais específicos 

para o S. neurona úteis para diagnóstico (DUBEY et al., 2001). 

 

 

 

5.6. Biomarcadores genéticos 
 

 

 

 

Em 2005, EASTMAN et al. estudaram biomarcadores genéticos em leucócitos no 

sangue periférico de cavalos. Os genes que se mostraram estatisticamente diferentes nos 

animais com e sem sintomas de EPM foram tabulados e formaram a base para um marcador 

genético da doença. Este teste demonstrou possuir boa especificidade e sensibilidade nos 

estados agudos da doença, sendo que nos casos crônicos, os resultados não foram estudados. 

Estes biomarcadores podem trazer informações a respeito do estado da doença e prognóstico 

antes dos sinais clínicos se tornarem evidentes. Os autores do referido estudo não 

especificaram quais foram os biomarcadores identificados. 

 

 

 

5.7. Neospora spp. 

 

 

 

O diagnóstico clínico da doença é dificultado pelos sinais inespecíficos da neosporose. 

Devido a este fato, o diagnóstico laboratorial deve ser realizado para confirmar a infecção por 

Neospora spp. (LOCATELLI - DITTRICH et al., 2006). Os testes sorológicos mais utilizados 

para Neospora spp. são: Indirect Fluorescent Antibody Test (IFAT), Enzime Linked 

Immunosorbent Assay (ELISA), teste de aglutinação direta e Western Blot (LOCATELLI-



31 

 

DITTRICH et al. 2006). A presença de anticorpos indica que houve exposição ao parasita, 

não indicando necessariamente a existência de uma infecção ativa (VARDELEON et al. 

2001). 

 

O Western Blot tem sido muito utilizado como teste confirmatório para Neospora spp, 

em várias espécies animais, sendo considerado altamente específico (HEMPHILL et al., 

2000).  

 

Também são utilizadas no diagnóstico as técnicas imunoistoquímicas. O anti-soro 

policlonal de N. caninum detectou parasitas nos pulmões de feto (DUBEY & 

PORTERFIELD, 1990), tálamo, hipotálamo e músculo ocular de potro com cegueira 

congênita (LINDSAY et al. 1996), no cérebro, nervos periféricos e medula espinal de equinos 

adultos (HAMIR et al. 1998). O diagnóstico de aborto por neosporose pode ser também 

realizado pela PCR (LOCATELLI-DITTRICH, 2006). 

 

No exame histopatológico, a lesão mais característica pela infecção por Neospora spp, 

está no cérebro e consiste em encefalite focal caracterizada por necrose e inflamação não-

supurativa (ANDERSON et al. 2000). 

 

 

 

 

5.8. Achados de necropsia 

 

 

As lesões de EPM estão restritas ao sistema nervoso central (BEECH & DOOD, 1974; 

CUSICK et al., 1974; DUBEY et al., 1974). A distribuição das lesões no sistema nervoso 

central é multifocal, localizando-se, sobretudo, na medula espinhal, embora o encéfalo 

também possa estar comprometido (FENGER, 1997). Lesões macroscópicas podem, quando 

presentes, revelar áreas multifocais de hemorragia com perda da coloração normal do tecido 

nervoso e malácia (GRANSTROM & REED, 1994), podendo ser muito discreta ou ter vários 

centímetros (GRANSTROM & SAVILLE, 1998). Porém, a necropsia de cavalos com EPM 

pode não demonstrar alterações macroscópicas (FENGER, 1997). 
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Histologicamente, as lesões inflamatórias consistem de infiltrado perivascular linfóide 

contendo macrófagos, eosinófilos e ocasionalmente células gigantes multinucleadas. Extensas 

áreas de necrose com hemorragia estão presentes nos casos mais graves e agudos (HAHN et 

al., 1999).  

 

Os parasitos não são comumente encontrados, particularmente nos pacientes tratados. 

Quando vistos, aparecem como um modelo clássico em formato de rosa, dentro dos corpos 

celulares dos neurônios, células microgliais ou raramente dentro das células endoteliais dos 

vasos sanguíneos (FENGER, 1997b). A pouca quantidade de microorganismos visualizados, 

mesmo em lesões extensas, sugerem que citocinas ou metabólitos celulares podem estar 

associados com as lesões (DUBEY et al., 2001).  

 

Mesmo que não seja possível a visualização dos parasitos, deve-se suspeitar de EPM 

quando as alterações histopatológicas forem compatíveis com as da doença (HAHN et al., 

1999). 

 

 

 

5.9. Diagnóstico Diferencial 

 

 

A EPM pode ser confundida com outras doenças que causam distúrbios neurológicos, 

entre elas: a má formação da vértebra cervical causando estenose do canal vertebral 

acompanhado de instabilidade intervertebral (MACKAY et al., 2000; DUBEY et al., 2001). 

Além de traumas na coluna espinhal que podem causar distúrbios neurológicos e 

incoordenação dos membros (MACKAY et al., 2000, MANSFIELD et al, 2001). 

 

Entre outras afecções estão: herpesvírus eqüino tipo–1, doença do neurônio motor, 

tumores na coluna espinhal, abscessos epidurais, encefalite viral do Oeste do Nilo, 

mieloencefalite degenerativa eqüina, má formações vasculares, traumas, abscessos cerebrais, 

migração de parasitas, encefalopatia hepática, leucoencefalomalácia, epilepsia, cauda eqüina, 

linfossarcomas, botulismo, micoses da bolsa gutural, etc (MACKAY et al., 2000; 

MANSFIELD et al, 2001; DUBEY et al., 2001). 
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Nos casos suspeitos de EPM que apresentam somente déficits de pares de nervos 

cranianos, deve-se realizar o diagnóstico diferencial de síndrome da cauda equina, doença das 

bolsas guturais, otite média/interna e outras neuropatias periféricas, como o traumatismo 

craniano com comprometimento somente de nervos periféricos. Por outro lado, nos equinos 

que apresentam sinais cerebrais, déficits dos nervos cranianos e/ou ataxia, devemos considerar 

as encefalites virais, bacterianas, leucoencefalomalácea, traumatismo craniano e encefalopatia 

hepática/urêmica (MACKAY et al.2000, DUBEY et al. 2001).  

 

Diferenciais microscópicos incluem infecção por Neospora spp, Sarcocystis spp e 

parasitas microsporídeos (DUBEY et al., 2001). A imunohistoquímica permite a diferenciação 

do S. neurona de outros microrganismos (DUBEY & HAMIR, 2000).  

 

Além disso, deve ser diferenciada de anormalidades osteomusculares que apresentem 

sinais clínicos que possam ser confundidos com doença neurológica. Traumas medulares 

ocorrem de forma súbita e apresentam quadro estacionário, sendo que lesões severas podem 

acarretar decúbito.  

 

A mielopatia cervical estenótica dinâmica (instabilidade cervical vertebral tipo 1) 

geralmente acomete animais jovens e de crescimento rápido, com sinais simétricos e 

acometimento dos quatro membros (exceto nos casos onde apenas sinais discretos são 

observados em membros posteriores). A mielografia confirma o diagnóstico de mielopatia 

cervical dinâmica em animais jovens. A mieloencefalite por herpesvírus ocorre de forma 

aguda, com histórico de abortos ou doença respiratória na propriedade, caracterizada por 

fraqueza muscular, ataxia simétrica, mais exacerbada nos membros posteriores, sendo que 

alguns animais podem apresentar incontinência urinária. A mielopatia degenerativa eqüina 

também é um diagnóstico diferencial a ser considerado, podendo ocorrer incoordenação 

motora associada à diminuição do reflexo músculo cutâneo decorrentes de anormalidades 

medulares associadas à incorreta ingestão de vitamina E; entretanto, não são encontradas 

descrições desta enfermidade no Brasil (MAYHEW, 1999). Outros diagnósticos diferenciais 

podem ainda ser considerados, entre eles: instabilidade vertebral tipo 2 (ocorre em animais 

mais velhos decorrente de osteoartrite de processos articulares vertebrais cervicais); má 

formação atlanto-occipital (ocorre em potros da raça árabe); abcessos no canal vertebral; 

osteomielite vertebral; migração de parasitas no sistema nervoso central (MAYHEW, 1999). 
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6. TRATAMENTO 
 

 

 

O tratamento dos eqüinos com suspeita de EPM deve ser feito o mais rápido possível 

depois dos sinais clínicos reconhecidos, tendo um sucesso de 70-75% (DUBEY et al., 2001). 

O tratamento pode ser instituído mediante a administração de antimicrobianos que atuem 

diretamente sobre o parasita. A terapia envolve a utilização de inibidores da enzima 

dihidrofolatoredutase, como sulfonamidas e pirimetamina (SILVA et al., 2003).  

 

A dosagem recomendada de pirimetamina é de 1 mg/kg via oral uma vez ao dia, 

concomitante, deve se administrar sulfa na dose de 15 a 20 mg/kg, pela via oral ou 

intravenosa 3 vezes ao dia (THOMASSIAN, 2005). O S. neurona já tem mostrado resistência 

a pirimetamina na ausência de sulfas. (FENGER et al., 1997, MACKAY et al., 2000). A 

duração da terapia varia de três a seis meses, sendo determinada pela melhora dos sinais 

clínicos e pela ausência de anticorpos anti- S. neurona no LCR (SILVA et al., 2003).  

 

A combinação de sulfadiazina e pirimetamina resulta em um bloqueio seqüencial do 

metabolismo do ácido fólico (DUBEY et al., 2001). O trimethoprim deve ser evitado se 

possível devido à toxicidade da pirimetamina, podendo ocorrer anemias e/ou leucopenia e em 

alguns eqüinos observamos episódios de diarréia (FENGER et al., 1997; DUBEY et al., 

2001). 

 

O uso prolongado de inibidores do ácido fólico pode provocar supressão medular, com 

neutropenia, anemia e trombocitopenia (HAHN et al., 1999), defeitos congênitos (DANSKY 

et al., 1992) ou ainda redução da performance reprodutiva de garanhões (BEDFORD & MC 

DONELL, 1999). Deve-se acompanhar o hemograma de todos os cavalos tratados a cada duas 

ou quatro semanas, e a terapia deve ser reduzida ou interrompida se ocorrer o 

desenvolvimento de leucopenia (HAHN et al., 1999). Em virtude dos efeitos adversos que 

podem ser observados na terapia prolongada com inibidores do folato, pode-se realizar 

suplementação dietética com ácido fólico (FENGER, 1998). Entretanto, não se deve utilizar o 

ácido fólico em éguas gestantes devido a possibilidade de ocorrência de defeitos teratogênicos 

em potros (TORIBIO et al., 1998). 
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Outra alternativa terapêutica seria administrar toltrazuril (10mg/kg/dia) e diclazuril 

(5.6mg/kg/dia) por vinte e oito a noventa dias (FENGER et al. 1997).  

 

O diclazuril é um coccidiostático derivado triazínico utilizado na prevenção da 

coccidiose em aves (GRANSTROM et al., 1997). Por apresentar atividade anti- S. neurona 

em culturas celulares (LINDSAY & DUBEY, 2000), o diclazuril vem sendo utilizado no 

tratamento de equinos que não demonstraram resposta à terapia tradicional ou que 

desenvolveram complicações (COHEN, 1998; DIRIKOLU et al., 1999). Atua inibindo as 

últimas fases de diferenciação celular promovendo a morte do parasita (BENTZ et al., 2000). 

Os resultados indicam que o diclazuril consegue eliminar os estágios primários do S. neurona, 

podendo ser útil na profilaxia da EPM (DUBEY et al. 2001). Alguns estudos da doença 

indicam que 70% dos animais tratados apresentaram melhora clínica seis meses após o 

término da terapia (BENTZ et al., 2000). 

 

O Toltrazuril é outro coccidiostático, derivado triazínico utilizado no tratamento de 

coccidiose em suínos (FENGER, 1998). Provoca interrupção de vias intracelulares 

importantes para o metabolismo energético celular, como a divisão celular (DUBEY et al., 

2001). Tem eficácia potencial no tratamento de EPM, pois demonstra boa absorção 

plasmática e no LCR (FURR & KENNEDY, 2000). Seu uso não tem demonstrado elevações 

na bioquímica sérica ou anormalidades hematológicas (DUBEY et al., 2001). 

 

Uma pasta oral também tem mostrado eficácia contra a EPM, seu ingrediente é o 

ponazuril, um anti-coccídio que atua em vários estágios do ciclo de vida do parasita (DUBEY 

et al., 2001; JONES., 2002). O Ponazuril é um metabólito sulfonado do toltrazuril que tem 

demonstrado bons resultados em ensaios clínicos. Possui atividade in vitro contra o S. 

neurona (LINDSAY et al., 2000). Tem capacidade de atravessar a barreira hemato-encefálica, 

por difusão passiva, alcançando o sistema nervoso central e promovendo a morte do parasito 

(LECH, 2002). É o único produto liberado para uso terapêutico da EPM nos Estados Unidos e 

vem sendo amplamente utilizado neste país. Está disponível no Brasil apenas através de 

importação. A dosagem recomendada é de 5 mg/kg, via oral uma vez ao dia por 28 dias. 

Aproximadamente 76% dos cavalos demonstraram melhora nos sinais clínicos durante ou 

após o tratamento, sugerindo haver resolução da infecção ou persistência da droga no LCR 

(FURR et al., 2001).  



36 

 

Outra droga utilizada no tratamento de EPM é o nitazoxanide (NTZ), pois provoca 

morte de culturas celulares de S. neurona (LINDSAY et al., 1998). Experimentos demonstram 

índices de melhora clínica em 63 a 86% dos cavalos tratados (VATISTAS et al., 1999; 

DUBEY et al., 2001). Adosagem recomendada é de 25 mg/kg, via oral uma vez ao dia nos 

sete dias iniciais de tratamento, aumentando-se para 50 mg/kg até completar 30 dias de terapia 

(MC CLURE & PALMA, 1999). A duração do tratamento varia de 28 a 120 dias e o 

tratamento deve ser realizado enquanto o LCR for positivo e/ou os animais estiverem 

demonstrando sinais clínicos (BENTZ et al., 2000; DUBEY et al., 2001). 

 

Terapias adicionais antiinflamatórias podem ser instituídas, durante curto espaço de 

tempo, sobretudo quando os animais estiverem severamente afetados. Podem ser utilizados o 

flunixin meglumine 1,1 mg/kg, IV/IM, duas vezes ao dia ou fenilbutazona 4,4 mg/kg, via oral 

duas vezes ao dia. O dimetilsulfóxido (DMSO) 1 g/kg em solução a 10%, IV uma vez ao dia 

por até cinco dias pode melhorar temporariamente os sinais observados (MACKAY et al., 

1992; KISTHARDT & LINDSAY, 1997).  

 

Estas medicações são geralmente utilizadas após os primeiros dias de tratamento, 

principalmente quando são utilizadas drogas que provocam a morte do protozoário, pois isto 

pode acarretar, em alguns animais, uma piora do processo inflamatório no tecido nervoso, o 

que pode piorar os sinais clínicos. A dexametasona também pode ser utilizada (0,1 mg/ kg, 

IV/IM, uma vez ao dia por um a três), embora o seu uso fique restrito a pacientes que corram 

o risco de ficar em decúbito já que sua utilização prolongada favorece a proliferação do 

protozoário (HAHN et al., 1999). Outra terapia de suporte que tem sido utilizada com sucesso 

é o uso de levamisole e outros imunomoduladores (JONES, 2002). 

 

Recomenda-se suplementação de vitamina E, ácido fólico e tiamina (B1) como 

tratamento suplementar. Porém não é recomendado seu uso em fêmeas prenhes, podendo 

causar deformidades congênitas. (FENGER et al., 1997; DUBEY et al., 2001).  A 

suplementação com vitamina E (8000 UI/dia) pode ser útil no tratamento de EPM, uma vez 

que possui atividade antioxidante que resulta em propriedades antiinflamatórias quando em 

altas concentrações no sistema nervoso central (SILVA et al., 2003). 

 

Pode se aplicar ácido fólico na dose de 20 a 40 mg/kg pela via oral, ou 75 mg como 

dose total, pela via intramuscular, 1 vez ao dia, a cada 3 dias (THOMASSIAN, 2005). Porém 
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a administração de ácido fólico tem dois problemas em potencial em eqüinos pois o ácido 

fólico é pobremente absorvido no trato intestinal e segundo que a conversão do folato para a 

forma ativa de tetrahidrofolato requer dihidrofolato redutase, a qual é inibida pelo tratamento 

(DUBEY et al., 2001). 

 

A sulfadiazina assim como a pirimetamina, não são aconselháveis no tratamento de 

fêmeas prenhas, devido ao risco de deformidades congénitas (FENGER et al. 1997, DUBEY 

et al. 2001). 

 

Muitos equinos podem continuar com resultados positivos por vários meses após a 

morte do protozoário (FENGER et al. 1997). Se os sinais clínicos persistirem, a terapia deve 

ser reavaliada a cada trinta dias. Ainda não existe uma vacina eficiente contra a EPM 

(DUBEY et al. 2001). 

 

Para os animais que estiverem em decúbito, deve ser fornecida cama alta, ambiente 

confortável e alternância do lado do decúbito, ajudando na prevenção de lesões conseqüentes 

ao decúbito (THOMASSIAN, 2005). A adoção de estratégias para suspensão dos animais em 

decúbito é uma medida válida na prevenção de danos secundários. Sempre que possível deve-

se realizar fisioterapia nos animais acometidos, pois isto diminui a atrofia muscular 

neurogênica, melhora a propriocepção e permite uma melhor adaptação dos animais aos 

déficits presentes. 

 

A probabilidade de recuperação dos animais acometidos depende do tempo de dano 

neuronal provocado pelo parasito, da extensão deste dano e das estruturas nervosas 

envolvidas. Além disso, mesmo os animais que demonstram melhoras clínicas após a 

intervenção terapêutica, podem apresentar sequelas devido ao não restabelecimento de vias 

neuronais, enquanto outros animais apresentam progressiva melhora mesmo após terminada a 

medicação com os antimicrobianos, pois pode ocorrer uma adaptação aos déficits 

remanescentes ou mesmo um restabelecimento dos circuitos neuronais de forma lenta.  

 

Deve-se ressaltar que os percentuais de melhora descritos referem-se a melhora da 

sintomatologia apresentada inicialmente, sendo que esta melhora pode ser total ou parcial. A 

decisão de eutanásia depende da severidade dos sinais clínicos, o custo do tratamento, a 

função do animal e seu valor econômico (SAVILLE et al., 2000). 
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Além dos protocolos convencionais utilizados para o tratamento da EPM, a instituição 

do tratamento Fisioterapêutico e da Acupuntura, tem mostrado ser benéfico no 

restabelecimento dos equinos acometidos por esta doença. Uma vez que, se observa um 

progresso muito mais rápido devido aos estímulos gerados e com isso a uma maior 

neuroplasticidade, resultando na diminuição do grau de incoordenação desses animais, na 

recuperação da propriocepção, da função motora normal e no desenvolvimento de músculos 

atrofiados (THOMASSIAN, 2005). Pode ocorrer recidiva se os cavalos não forem tratados 

por tempo suficiente ou reativação da infecção se os animais forem submetidos a estresses 

(MACKAY et al., 1992). 

 

Até o momento, em equinos as estratégias de controle e tratamento eficazes para 

neosporose, não foram estudadas (DUBEY, 2001). Vários fármacos, como decoquinato, 

depudecina, toltrazuril, ponazuril, artemisinina e os extractos de ervas medicinais têm sido 

utilizados in vitro (cultivo celular) e in vivo (cobaias), porém, sem comprovação da eficácia 

das mesmas (KWON et al. 2003). 
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7. Profilaxia 
 

 

Evitar o acesso dos gambás às cocheiras e estábulos, é uma importante medida a ser 

tomada para a prevenção de EPM (KISTHARDT & LINDSAY, 1997), uma vez que a 

ingestão de fezes do gambá é a principal forma de transmissão da doença. Medidas de higiene 

em depósitos de rações, cochos e bebedouros são fundamentais , assim como o controle de 

vetores de hospedeiros intermediários, podem quebrar o ciclo epidemiológico da doença 

(THOMASSIAN, 2005). 

 

Devido a seus hábitos onívoros noturnos e de se alimentarem com matéria em 

decomposição, os gambás são atraídos por comida, seja lixo, grãos ou rações de outros 

animais domésticos, fazendo-se necessário o armazenamento de quaisquer fontes de 

alimentação em recipientes fechados. O desperdício de grãos deve ser minimizado, uma vez 

que estimula o consumo por parte dos gambás (FENGER, 1997). 

 

Uma vacina produzida a partir de protozoários mortos vem sendo testada como 

tratamento. Sabe-se que ela não provoca efeitos colaterais nos animais, entretanto, testes de 

eficácia ainda estão em desenvolvimento. A recomendação para a vacina consiste em duas 

aplicações, sendo que a segunda dose deverá ser feita após 3 a 6 semanas da primeira dose, 

com reforço anual. Contudo o uso dessa vacina ainda não está liberado no Brasil, e seu uso 

atualmente mantém-se restrito aos Estados Unidos da América onde já foi liberado pelo 

F.D.A. “Food and Drug Administration”, (SILVA, et al., 2003). Porém, a melhor medida 

profilática é não deixar que o gambá (hospedeiro definitivo) e as aves vetores mecânicos 

entrem em contato com os alimentos que serão oferecidos aos eqüinos (COUTINHO, 2006). 

 

 

 

Fig.7: Didelphis virginiana (http://home.earthlink.net) 
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8. CONCLUSÃO 

 

 

 

O presente trabalho permite concluir que a Mieloencefalite Protozoária Equina é uma 

afecção que afeta o Sistema Nervoso Central dos equídeos, acarretando lesões neurológicas e 

grandes prejuízos econômicos. Na maioria dos casos o principal agente etiológico envolvido é 

o S. neurona. A profilaxia continua sendo o melhor método de controle desta afecção. 

 

O conhecimento acerca dos agentes etiológicos, profilaxia, sinais clínicos, diagnóstico 

precoce, possíveis tratamentos, tornam-se elementos imprescindíveis na conduta do médico 

veterinário.      

 

Com a descoberta de que o Neospora caninum (hughesi), também causa EPM em 

equinos, um novo desafio surgiu quanto ao diagnóstico, tratamento e controle da doença. 

Sendo assim, esta patologia pode estar imergente na Europa, tanto pelas descobertas recentes 

como pela globalização do tráfego de equinos. 
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