
TRATAMENTO DE MIELOENCEFALITE PROTOZOÁRIA 

EQUINA UTILIZANDO TOLTRAZURIL 
 

Treatment of Equine Protozoal Myeloencephalitis using Toltrazuril  

A mieloencefalite protozoária equina (EPM) é uma enfermidade debilitante, multifocal causada pelo Sarcocystis neurona, sendo 
equinos hospedeiros acidentais e terminais pela ingestão de esporocistos. O hospedeiro definitivo é provavelmente o gambá (Didelphis 
virginiana). A infecção produz inflamação não purulenta, provoca alteração neurológica e sinais clínicos como fraqueza, atrofia 
muscular e déficits proprioceptivos. O diagnóstico diferencial inclui trauma medular, encefalites e claudicação. Objetivou-se relatar um 
caso de um equino, macho, mestiço, 3 anos, 350Kg, apresentando queixa de claudicação há um mês, com piora dos sinais clínicos. O 
animal estava em decúbito esternal, levantava somente quando auxiliado, apresentava incoordenação motora assimétrica e déficits 
proprioceptivos nos membros pélvicos (fig 1). Baseando-se na anamnese e exame neurológico, suspeitou-se de EPM. A confirmação 
foi obtida por meio do teste SAG-ELISA combinado, no qual o resultado foi positivo, encontrando-se quantidade relativa de anticorpos 
no líquor maior que no soro para S. neurona. Com a suspeita, iniciou-se o tratamento, utilizando Toltrazuril (7,5mg/Kg/VO/SID), um 
anticoccidiano da classe triazinonas simétricas, que atua em diferentes formas evolutivas do parasito. Foi realizada terapia suporte com 
meloxicam (0,6mg/kg/VO/SID) durante 5 dias, vitamina E e selênio (2.500 e 1,5mg dia/VO/BID, respectivamente) durante 60 dias. O 
tratamento foi eficaz, havendo regressão lenta e gradativa dos sinais clínicos, quando após 30 dias o animal mostrou-se capaz de 
manter-se em estação e deambular sem auxilio (fig. 2). Após 60 dias, interrompeu-se o tratamento com Toltrazuril e o equino recebeu 
alta, apresentando déficits proprioceptivos discretos. O uso de Toltrazuril na dose descrita é uma boa opção para o tratamento de EPM. 
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RELATO DE CASO 

CASE REPORT 

The equine protozoal myeloencephalitis (EPM) is a debilitatin disease, multifocal caused by Sarcocystis neurona, with horses accidental 
hosts and terminals by sporocysts intake. The definitive host is probably the opossum (Didelphis virginiana). The infection doesn’t produce 
purulent inflammation, causes neurological changes, clinical signs such as weakness, muscle atrophy and proprioceptive deficits. The 
differential diagnosis includes spinal cord trauma, encephalitis and lameness. This study aimed to report a case of a horse, male, half-
breed, 3 years, 350kg, with claudication complaint a month ago, with worsening of clinical signs. The animal was in sternal recumbency, 
raised only when aided, had asymmetric motor incoordination and proprioceptive deficits in hind limbs (fig 1). Based on the history and 
neurological examination, suspected of EPM. Confirmation was obtained by SAG combined ELISA test in which the result was positive, 
lying relative amount of antibodies in the cerebrospinal fluid higher than in serum for S. neurona. With suspicion, began treatment using 
Toltrazuril (7.5mg/kg/PO/SID), an anticoccidial of symmetrical triazinones class, which acts in different evolutionary parasite’s forms. 
Therapy was performed with support meloxicam (0.6mg/kg/PO/SID) for 5 days, vitamin E and selenium (2.500 and 1.5mg/day VO/BID, 
respectively) for 60 days. The treatment was effective, with slow and gradual regression of clinical signs after 30 days when the animal 
was able to stay in station and walk without assistance (fig 2). After 60 days, the treatment with Toltrazuril was interrupted and the horse 
was released presenting discrete proprioceptive deficits. The use of Toltrazuril dose described is a good option for the EPM’s treatment. 

Figura 2 – Animal após 60 dias de tratamento, quando recebeu alta médica. 
Apresentava déficits proprioceptivos discretos e capacidade de deambulação sem 
auxílio. 

Figura 1 –  Tentativa de condução do cavalo em linha reta, animal 
apresentava incoordenação motora assimétrica e déficits proprioceptivos nos 
membros pélvicos.  


