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RESUMO 

Este relato tem como objetivo descrever um caso de surto de encefalomielite viral equina em 

Tibau - RN. Foram atendidos 4 animais, destes dois vieram a óbito e dois se recuperaram. É 

indispensável a conscientização de proprietários e profissionais ligados a pecuária sobre a 

importância desta enfermidade. 
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ABSTRACT 

This report aims to describe a case of outbreak of equine viral encephalomyelitis in Tibau - RN. 4 

animals were seen, of these two had died and two recovered. It is essential awareness of owners 

and professionals related to livestock on the importance of this disease.  
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INTRODUÇÃO 

     Devido à grande extensão territorial, clima predominantemente tropical, ampla diversidade de 

fauna e flora, o Brasil possui condições ideais para desenvolvimento de arboviroses como a 

encefalomielite viral de equinos (Silva et al., 2011). Caracterizada por ser uma doença infecto-

contagiosa de potencial zoonótico, faz com que o paciente desenvolva sintomatologia nervosa 

com disfunções motoras, paralisias e perturbação do estado de consciência (Pimentel et al., 

2009).  

     Este relato tem como objetivo descrever um surto de encefalomielite equina ocorrido na 

cidade de Tibau - RN. 

  

RELATO DE CASO 

     O surto acometeu quatro animais pertencentes à mesma propriedade no município de Tibau - 

RN. A propriedade possuía 50 equinos, e o proprietário relatou que a vacinação estava atrasada, 

sendo realizada pela última vez cerca de 2 anos antes do surto.  

     Equino 1, com 11 meses de idade, da raça Quarto de Milha, apresentando dificuldade de 

permanecer em posição quadrupedal e diminuição da acuidade visual, com evolução de apenas 

um dia. No exame físico constatou-se comportamento apático, mucosas oral e ocular congestas, 

desidratação em torno de 8%, temperatura retal de 38,2°C. Apresentava anorexia, hipomotilidade 

no ceco, cólon maior e intestino delgado e ausência de fezes. Quanto aos sinais nervosos, foram 

verificados postura de cabeça caída, reflexo palpebral diminuído, reflexo de deglutição ausente, 

diminuição da acuidade visual, tônus da cauda e ânus e sensibilidade dolorosa diminuídos, 

apresentava ataxia e propriocepção diminuída, dificuldade na locomoção e necessitava de apoio 

para se manter em posição quadrupedal. 

     Os exames complementares revelaram aumento da gamaglutamil-transferase (GGT), uréia e 

creatinina. O quadro clínico evoluiu para decúbito lateral com movimentos de pedalagem e 

angústia respiratória. O animal veio a óbito às 16h e 30min, caracterizando o curso clínico como 

superagudo. Na necrópsia foram visualizadas macroscopicamente áreas de edema cerebral. 

Porções do fígado e SNC foram separados e fixados em formol 10%, para posterior histopatologia.  

     O equino 2, com 15 anos de idade, SRD, foi introduzido no plantel sem quarentena prévia. A 

queixa principal eram alterações no andar e anorexia. Ao exame físico constatou-se 

comportamento alerta, mucosa ocular congesta e temperatura retal de 38,6°C. Na avaliação física 

dos sistemas digestivo e nervoso não foram observadas alterações. Os exames complementares 

revelaram linfopenia relativa e aumento no GGT e ALT. Foi instituído o tratamento sugerido por 

Mayhew (2009), a base de fluidoterapia, DMSO 10% (1g/Kg IV) e dexametasona (0,05-0,2 mg/Kg 

IV, QID) por cinco dias, resultando na recuperação do paciente. 

     O equino 3, macho, sete anos de idade, SRD, foi encontrado morto na propriedade no dia 4 de 

novembro de 2013. Segundo o proprietário, o animal apresentou andar em círculos, cegueira, 

apoio da cabeça em paredes e quedas frequentes no primeiro dia da enfermidade. A evolução do 

quadro no dia seguinte foi para decúbito lateral permanente com movimentos de pedalagem 

seguido por óbito. Na necrópsia macroscopicamente não foram visualizadas alterações e, assim 

como no equino 1, houve coleta de material para exame histopatológico. 

    O equino 4, macho, 18 anos de idade, da raça Quarto de Milha, foi trazido no dia 04 de 

novembro de 2013, apresentava anorexia, mantinha-se em posição de cavalete e andava em 

círculos. O exame físico constatou comportamento apático, com desidratação de 12%. Quanto ao 

exame do sistema nervoso, foram verificados diminuição da propriocepção e do reflexo do nervo 

hipoglosso. O tratamento instituído foi o mesmo do equino 2. O animal evoluiu positivamente e 

se recuperou. 

    Nos exames histopatológicos dos equinos 1 e 3 foram encontrados edema cerebral, 

degeneração e necrose neuronal, encefalite difusa moderada, caracterizada por presença de 

linfócitos, plasmócitos e ocasionais neutrófilos ao redor dos vasos, atingindo com maior 

intensidade o tálamo, cromatólise, microgliose difusa, além de proliferação de células endoteliais. 

Caracterizando o quadro de encefalomielite viral equina. 

  

DISCUSSÃO 

    Os sintomas observados nos quatro animais, como cegueira, andar cambaleante, andar em 

círculos, necessidade de apoio em objetos, apoio da cabeça em paredes, quedas, movimentos de 

pedalagem e decúbito seguido de óbito, também foram verificados por Pimentel et al. (2009), 

Silva et al. (2011) e Campos et al. (2013).  

  

CONCLUSÃO 

    Há necessidade de implantação de campanhas de vacinação e melhores políticas de vigilância 

epidemiológica, não apenas na região Nordeste, local onde vem acontecendo os últimos surtos 

da doença, mas também em todas as regiões brasileiras. A vacinação é a forma mais barata e 

eficaz de evitar casos da enfermidade. Por isso, é indispensável a conscientização de proprietários 

e profissionais ligados a pecuária sobre sua importância.  

Figura 1: Animal com alteração 
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Figuras 2 e 3: Animais com alterações em pares de 

nervos cranianos 

Figura 4: Alterações macroscópicas no encéfalo 


